
Poslání
NZDM Kruháč je určen
dětem a mladým lidem ve
věku 6-26 let, kteří mají
vztah k regionu
Jablonecka, a kteří se
ocitají v obtížné životní
situaci. Poskytujeme
informace, podporu v
oblasti vztahů, vzdělání,
zaměstnání a v dalších
oblastech,  pomoc,
prostor a asistenci při
realizaci nápadů a
příležitost ke zdravému
trávení volného času.
Usilujeme o pozitivní
změnu v životním postoji
a sociální začlenění
uživatelů.

Zásady poskytování služby
Nízkoprahovost
Realizujeme služby tak, aby byla umožněna jejich
maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit
časové, prostorové, psychologické a finanční
bariéry, které by bránily cílové skupině vstupu do
prostoru zařízení či využití poskytovaných služeb.
Součástí principu nízkoprahovosti je i možnost
klienta využívat služeb anonymně, tedy bez
uvedení jména a jiných osobních údajů, bez
nutnosti vyplňovat přihlášku nebo finančně hradit
poskytované sociální služby.

Dobrovolnost a nezávislost
Mládež využívá naše služby dobrovolně, na
základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se
svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být
nucen nedobrovolně využívat služby NZDM
Kruháč. Naši pracovníci respektují vlastní
rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace.

Rovnost
NZDM Kruháč poskytuje služby všem mladým
lidem na Jablonecku bez rozdílu pohlaví, rasy,
barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického
či jiného smýšlení, národního nebo sociálního
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické
menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Respektování základních křesťanských hodnot
Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a
nepřijímaní většinovou společností, kteří svým
zjevem, chováním či způsobem života vzbuzují
v ostatních lidech odmítnutí či přímo odpor, je
jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou
se Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou
snaží respektovat a naplňovat. Mezi další patří
uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a
důstojnosti každého člověka, víra v pozitivní
možnost změny u každého jedince bez ohledu na
jeho dosavadní život a nutnost přistupovat ke
každému uživateli s určitou mírou respektu a
pochopení.

Komu jsou služby určeny

Dětem a mládeži ve věku 6-26 let se
vztahem k regionu  Jablonce n.Nis.,
Tanvaldu a Železnému Brodu,
v jejichž životě došlo nebo dochází
k událostem, které negativně
ovlivňují jejich vývoj, a to zejména
v těchto oblastech: 

Škola – Problémy se šikanou, záškoláctvím,
strachem z učitele, se špatným prospěchem a
nezvládnutím učiva. Dále problémy s výběrem
vhodné školy a pomoc se zlepšením podmínek a
motivace k učení, pomoc s přípravou na přijímací
zkoušky.

Rodina – Rozvod rodičů, odpoutávání se od
rodiny, týrání a zneužívání, nedostatek času ze
strany rodičů či nezájem rodičů, konflikty s rodiči
či sourozenci.

Vztahové problémy – Partnerské vztahy,
vrstevnické vztahy, samota - málo vztahů,
pracovní vztahy, sociální kontakty, osobnostní
problémy.

Zákon – Páchaní přestupků a trestné činnosti,
narušování občanského soužití.

Zdraví – Vlastní  nemoc, přenos infekčních
chorob a užívání nebezpečných látek (drogy,
alkohol, léky), těhotenství, sexualita.

Zaměstnání – Nemožnost získat práci
v důsledku nízké kvalifikace, nezaměstnanost,
nespokojenost se současným zaměstnáním.



Cíle NZDM Kruháč

Předcházet vzniku problémů u
mládeže vhodnými formami primární
prevence –  kontaktní prací, rozhovory a
vstupováním do přirozených interakcí
vznikajících v prostorách klubu resp. v
průběhu klubových akcí, za účelem
poskytování zpětné vazby uživatelům.

Organizovat vzdělávací, preventivní
a volnočasové akce, rozvíjející sociální
dovednosti, zvyšující informovanost
uživatelů o možnostech a  rizicích,
krásách i nástrahách existence a
napomáhající bojovat proti nepříteli z
nejzákeřnějších – nudě.

Poskytovat bezpečné prostředí
vybavené počítači, roztodivnými
prostředky pro boj s nicneděláním,
ignorancí a dalšími neřestmi; informační
servis; prostor pro realizaci dobrých
nápadů; pomoc a poradenství při řešení
problémů se školou, zaměstnáním, vztahy
a zákonem; asistenci při vyvíjení vlastních
aktivit.

Podporovat uživatele  ve  zvládání
obtížných životních situací; při hledání
zaměstnání,  zapojování  do  kulturního  a
společenského  života,  při  studiu;  v
jakékoliv  konstruktivní iniciativě; sociální
začlenění dětí a mládeže do společnosti
včetně zapojení do dění místní komunity.

Zvyšovat sociální a jiné dovednosti,
kompetence, informovanost a
motivovanost dětí a mládeže.

Inspirovat uživatele k aktivnímu
zapojení do vlastních životů.


