
MŮŽEŠ NÁM DŮVĚŘOVAT!!!

PRO KOHO TADY JSME 
Náš klub je místem, kde můžeš smysluplně trávit svůj 
volný čas a zahnat nudu prostřednictvím různých her, 
pohybových aktivit, stolního fotbálku a dalších zajímavých 
činností…

Také pokud tě něco trápí a potřebuješ s něčím poradit 
a nevíš si rady, můžeš se na nás obrátit např. problémy 
v rodině, s kamarády, ve škole, ve vztazích, šikana, 
sebepoškozování, návykové látky, těhotenství, útěky aj. 

Také ti rádi pomůžeme s přípravou 
do školy, na písemku nebo  
jinou zkoušku…

Srdce Bohu,
ruce lidem.

KLUB BUMERANG HAVÍŘOV
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NA KOHO SE MŮŽEŠ V KLUBU OBRÁTIT 
V klubu jsou pracovníci, na které se můžeš kdykoliv obrátit 
a svěřit se jim se svým problémem nebo trápením. Rádi tě 
vyslechneme a vždy se budeme snažit tě podpořit a poradit. 
Vše s čím se nám svěříš, zůstane mezi námi...

NEMUSÍŠ SE BÁT NÁM S ČÍMKOLIV SVĚŘIT!!!



CO VŠECHNO NABÍZÍME
•	 Bezpečné trávení volného času – hraní různých 

společenských her, pohybové aktivity, tanec, zpěv, 
počítač, vyrábění, tvoření, vaření a jiné zajímavé aktivity. 

•	 Pomoc s přípravou do školy – nemá se s tebou kdo doma 
učit? Nebo ti pomoct s napsáním úkolu? Na klubu ti s tím 
pomůžeme. 

•	 Kontakt se svými kamarády – na klubu si můžeš posedět 
a pokecat se svými kámoši. 

•	 Pomoc, rada – pokud potřebuješ s něčím pomoct nebo 
poradit neboj se obrátit na pracovníky klubu. 

•	 Podpora v těžkých životních situacích  
– problémy ve škole,  
rodině, partnerských  
vztazích,  šikana,  
konflikty, osamělost,  
sebepoškozování, užívání  
návykových látek,  
těhotenství, útěky aj. 

FUNGOVÁNÍ KLUBU 
•	 Klub je určen pro děti a mládež od 6-15 let.
•	 Návštěva klubu se neplatí.
•	 Můžeš zde kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. 
•	 Platí zde určitá pravidla, která se musí dodržovat. 
•	 Daná služba je zcela anonymní.
•	 Vždy jsou zde pracovníci, kteří tě zde rádi přivítají a poradí. 

PROVOZNÍ DOBA KLUBU  
Pondělí, pátek 12:00 – 15:30

Úterý, středa, čtvrtek 12:00 – 17:30

KDE NÁS NAJDEŠ

KONTAKTY
Armáda spásy v České republice, z. s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
SNP 805/2, 736 01  Havířov-Šumbark 
Tel. 773 770 180, 730 770 181
       Armáda spásy Havířov, NZDM
www.armadaspasy.cz

TAJNÉ OBÁLKY

Tajné obálky našich 
klientů, kde si mohou 
předávat různé vzkazy 
a přáníčka, obrázky 
a udělat tak radost 
někomu druhému. ☺

NEBOJ SE NA NÁS OBRÁTIT!


