
mobil NZDM a terén: 739 570 998
mobil vedoucí: 605 956 637

e-mail: nzdm@magdalena-ops.cz
web: www.magdalena-ops.eu

FB: MeziCasNZDM
IG: nzdm_mezicas_magdalena

Zajímá Vás, jak NZDM vypadá uvnitř nebo kdo 
s dětmi a dospívajícími pracuje? Ozvěte se 

nám a my Vám rádi prostory NZDM ukážeme 
a pracovníky představíme!

OTEVÍRACÍ DOBA

AMBULANCE
Po-Čt 13:00-18:00 

pro děti a dospívající ve věku 6 - 19 let

Mladí dospělí ve věku 20-26 let mohou 
služeb využít po předchozí domluvě v NZDM 

či po telefonu.

TERÉN
Út a Čt 13:00-18:00 

pro děti a dospívající ve věku 6-26 let

KONTAKTY

NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

MEZIČAS



AMBULANTNÍ FORMA SLUŽBY

Naše poslání
Podporovat zdravý rozvoj dětí a dospívajících 
z Benešova a okolí a předcházet jejich rizikovému 
chování či minimalizovat jeho dopady. 

Co je NZDM
• registrovaná sociální služba
• prostor, který je nízkoprahový, tedy snadno

dostupný všem v rámci cílové skupiny.
Služby jsou poskytovány dobrovolně,
anonymně a zdarma, bez nutnosti přihlášení.

Pro koho tu NZDM je
Pro děti a dospívající ve věku 6–26 let 
z Benešova a okolí zažívající nepříznivé sociální 
situace, a to zejména v následujících oblastech:
• rodinné, vrstevnické a partnerské vztahy
• vzdělávání a budoucí uplatnění
• práce s emocemi, chováním a postoji

k autoritám
• experimenty s návykovými látkami
• bydlení, zaměstnání, finance
• životní styl a stravování
• způsob trávení volného času

TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY

Co je terén
• registrovaná sociální služba, která je 

prostřednictvím pracovníků NZDM 
poskytována v přirozeném prostředí, tedy
přímo v ulicích města Benešov a v jeho okolí

Pro koho tu terén je
Pro děti a dospívající ve věku 6–26 let 
z Benešova a okolí zažívající nepříznivé sociální 
situace, a to zejména v následujících oblastech:
• rodinné, vrstevnické a partnerské vztahy
• vzdělávání a budoucí uplatnění
• práce s emocemi, chováním

a postoji k autoritám
• experimenty s návykovými látkami
• bydlení, zaměstnání, finance
• životní styl a stravování
• způsob trávení volného času

Co může terén nabídnout
• poradenství a pomoc při řešení krizových

situací
• doprovod do institucí (škola, OSPOD, Policie

ČR) a pomoc při obstarávání osobních 
záležitostí

• podporu při vzdělávání a doučování
• spolupráci s rodiči a dalšími blízkými
• možnost kontaktu s pracovníky NZDM přímo 

v ulicích města Benešov a jeho okolí

Co může NZDM nabídnout
• poradenství a pomoc při řešení krizových situací
• doprovod do institucí a pomoc při 

obstarávání osobních záležitostí
• preventivní aktivity a tematické besedy
• podporu při vzdělávání a doučování
• spolupráci s rodiči a dalšími blízkými
• bezpečný prostor
• volnočasové aktivity, dílny a workshopy

BENEŠOV 
A OKOLÍ

PRO DĚTI 
A DOSPÍVAJÍCÍ VE VĚKU 
6–26 LET 

BENEŠOV 
A OKOLÍ

PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ 
VE VĚKU 6–26 LET 




