


NOWY HORYZONT 
 Projekt „Nowy Horyzont”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Monar oraz Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Odział Miejski w Łęczycy. 

 Celem Projektu jest zwiększenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 6-20 lat zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. łódzkiego oraz ich rodzin poprzez rozszerzenie programu 

2 świetlic i utworzenie 2 klubów młodzieżowych pracujących metodą: Model Działań Systemowych. 
Podstawą MDS jest społeczność korekcyjna, którą tworzą wszyscy członkowie klubu i kadra. W sposób 

demokratyczny, oparty na partnerskich, prawdziwych relacjach, podejmują decyzje, dbają o klub i 
grupę, pomagają sobie nawzajem. 

 Praca metodą MDS zostanie uzupełniona o szereg działań służących konstruktywnemu spędzaniu 
czasu wolnego, nauce zdrowego trybu życia, rozwijaniu zainteresowań, zwiększaniu poczucia własnej 

wartości i kreatywności. 

 W pracy pomocny będzie specjalny BUS, zaadaptowany do świadczenia wsparcia w środowisku 
klienta- stworzona w nim przestrzeń do prowadzenia rozmów indywidualnych z zachowaniem 

dyskrecji. 

  



KIM JESTEŚMY? 
Klub Profilaktyki Środowiskowej NIE NUDA dedykowany jest młodzieży w 

wieku 10 – 20 lat, z obszaru gminy Ozorków zagrożonej uzależnieniem, a także 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 Klub pracuje w oparciu o metodę MDS, która zostanie uzupełniona o szereg 
działań służących konstruktywnemu spędzaniu czasu wolnego, nauce zdrowego 
trybu życia, rozwijaniu zainteresowań, zwiększaniu poczucia własnej wartości. 
Każdy uczestnik klubu weźmie udział w warsztatach kreatywności oraz będzie 
mógł skorzystać z jednych lub więcej zajęć dobranych na podstawie diagnozy i 

preferencji. 

  



W dniach 10.08-16.08.2016r odbył się nasz pierwszy 
obóz w Zarzęcinie 







Zorganizowaliśmy "I Ozorkowski Turniej 
Piłki Kopanej" 



 
Jednym z elementów pracy naszego Klubu jest 

społeczność korekcyjna.  
 



Prowadzimy zajęcia kreatywnego myślenia 



Zajęcia muzyczne 



Zajęcia graffiti 





Zajęcia kulinarne 



Smakołyki przygotowane przez Naszych 
podopiecznych: 



Zajęcia taneczne: 



Obchodzimy wspólnie święta 



Jak tylko pogoda dopisuje – czas 
spędzamy na dworze 



Lubimy biegać! 



 
 
 
 
 

Podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy reprezentanci naszego Klubu, a 
jednocześnie członkowie The Battles zaprezentowali swoje utwory na Hali Sportowej w 

Ozorkowie. 

 



14 stycznia 2017 r. odbył się III Bieg "Księżycowy Cross", 
którego byliśmy współorganizatorem z Ośrodkiem 

MONAR w Ozorkowie.  
 



Mamy też swoje koszulki  





 Cały czas działamy i staramy się rozwijać! 

  

 Po więcej informacji na temat naszego Klubu 
zapraszamy na stronę 

 www.nienuda.pl 

 https://web.facebook.com/nienudaozorkow/ 

http://www.nienuda.pl/
http://www.nienuda.pl/

