
Nový klub Galaxie pro malé děti je tu!
JAKUB

Konečně to vyšlo! Obrnické centrum sociálních služeb se
rozrostlo o další službu. NZDM Vulkán, který je určen pro věkovou
skupinu 13-26let má svého bratříčka a to konkrétně NZDM Galaxie,
který je určen pro děti ve věku od 6-12let. Tato služba začala
fungovat v lednu 2021.
Zatím bude mít zázemí v prostorách budovy Integrovaného centra
volnočasových aktivit (ICVA). V průběhu roku se plánuje její
stěhování na adresu Nová výstavba 198. Zde by již naplno měla
využít svůj potenciál a ambice, se kterými byla založena. 
Okamžitá kapacita služby byla stanovena na 15 dětí. 
více na straně 2
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Nový klub Galaxie pro malé děti je tu!
JAKUB

Respekt, anonymitu, mlčenlivost, podporu, volnočasové hry a další
různé aktivity, ale také příjemné a bezpečné prostředí, pokec o
věcech, které děti trápí a se kterými si neví rady. Přesně takové je
poslání nového nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s názvem
Galaxie. Děti a mládež mají zaručeno prostředí, kde mohou
posedět, něco si zahrát nebo jen tak pokecat. Zároveň zde také
mohou najít pomoc a radu odborných pracovníků klubu.

"Je tu tolik
hraček, že se

nedá mezi
nimi ani
projít."

SOCIÁLNÍ  PRACOVNICE
NATAŠA 

V momentální složité situaci je klub otevřen hlavně pro děti, které
potřebují pomoci se školou nebo jinou neodkladnou záležitostí.

Sociální pracovnice Nataša se již těší na konec omezení, který do
Galaxie přinese více možností a aktivit. "Zatím si můžeme hrát
jenom za účelem té přípravy do školy. Totiž s dětmi se nejde učit
jenom u stolu, když Honzíka nebo Alenku v učebnici děsí slovní
úloha o tom, jak letadlo letí z bodu A do bodu B a uletí celkem
4000 Km a letí každý den tam a zpátky, tak u nás v Galaxii se z
tenisové rakety stává najednou letadlo a ze dvou židlí body A a B,
my si tu slovní úlohu zahrajeme i s výpočtem ke kterému si
Honzík doletí úplně sám. Těším se na budoucnost dětí, které k
nám přijdou vyrůst."

Další zajímavé informace se od Nataši v rozhovoru dozvíte dále.



Nejvíce mě překvapila právě ta
dopravní dostupnost, člověk se sem
dostane minimálně dvakrát do hodiny.

ROZHOVOR
Rozhovor s Natašou, sociální pracovníci v Galaxii

AHOJ NATAŠO. ZAČNU JEDNODUŠE. 
 

JAK SE TI V OBRNICÍCH LÍBÍ?
 

OBRNICE JSOU ČASTO VNÍMÁNY JAKO 
„ZTRACENÁ OBEC“, JAKÝ JE TVŮJ NÁZOR?

Ahoj Obrnice mi připomínají dětství,
tím že se tu zdraví každý s každým,
připadám si jako za mlada u babičky na
prázdninách. Mám raději tyto malé
vesničky než velké město.

To slyším poprvé, kdyby byly Obrnice
ztracenou obcí, tak by sem nejezdil tak
často autobus a vlak, nebyla by zde
pošta, základka a sámoška, naopak
dobrá občanská vybavenost.

CO TĚ TU JAKO PRVNÍ PŘEKVAPILO? 
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To se dá těžko popsat. Jsem zvyklá
chyby okamžitě opravovat a příště se
jich nedopouštět.

ROZHOVOR
Rozhovor s Natašou, sociální pracovníci v Galaxii

PRACUJEŠ V KLUBU PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 

OD 6 DO 12 LET, CO BYS O NĚM ŘEKLA TĚM DĚTEM 
 

Z OBRNIC, KTERÉ O NĚM JEŠTĚ NESLYŠELY?

VÍM, ŽE TU JSI JEN KRÁTCE, ALE PŘECE, KDYBYS
 MĚLA VYBRAT JEDNU VĚC, KTERÁ SE TI V PRÁCI

 POVEDLA, CO BY TO BYLO?

Pracuje se mnou i úžasný kolega Jakub a za nás za

oba dětem vzkazujeme, ať se přijdou k nám do

Galaxie podívat. Každé dítě pustíme na počítač,

pomůžeme s úkoly, mohou si zde pustit nějakou

písničku, úplně na plný pecky, nejsme v obýváku.

Je tu tolik hraček, že se nedá mezi nimi ani projít.

Všechno neustále dezinfikujeme. 

Za povedené považuji to, když se děti svěří s
tím, v čem se jim daří. Kdyby děti nemluvily
vůbec, anebo by si nechtěly ani hrát, asi by
bylo něco špatně. Už mám dvě srdíčka od dětí
a ty jsou pro mě pokladem. Děti je vyráběly
sami od sebe a nikdo je k tomu nenutil.

A CO SE NAOPAK NEPOVEDLO?
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