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Do Diáře…
4.12. Mikuláš v Klubíčku
7.12. Pohodové Adventní Svátky – komunitní setkání
rodičů a dětí s Poruchami Autistického Spektra a
specifickými vzdělávacími potřebami
8.12. Pečeme perníčky s Mumínkem
10.-12.12. Vánoční Jarmark v Klubíčku
11.12. Francouzské Vánoce
13.12. Open Club – Vánoce ve Francii a ve Finsku

Vánoční…
Tak už jsou zase tady..vítali jsme Martina na bílém koni, rozsvítili vánoční strom, u
„Králů“ jezdí opět vláček s dárky, zapálili jsme první svíci na adventním věnci a
betlémská hvězda vycházející v muzeu nás opět jímá. A tak víme, že jsou vážně
tady. Padne na nás nostalgie, vzpomínky, shon, očekávání, radost či
nedočkavost? Pojďme si je udělat ŠŤASTNÉ A VESELÉ…

Leden 2014 – semináře na témata Trh práce

Představujeme…

Víte že…
První mateřské centrum bylo založeno v roce 1992?
Formálně jsou mateřská centra po celé ČR spojena v Síti
mateřských center od roku 2002.

Hledáme…slogan
Nové, úderné, výstižné motto. Napište nám, co pro vás
představuje Klubíčko. Vy už to víte, ale jiní třeba ještě ne.

Happy birthday Klubíčko!

Akční žena, pohodová a kreativní duše Klubíčka…
…Natálka Csizmaziová. Nadpis by mohl pokračovat dalšími superlativy jako
vzdělaná, zcestovalá, milá, komunikativní, schopná nebo pečlivá. Je to ona, kdo
Klubíčko koordinuje, zorganizuje a dotáhne do konce všechno a všechny tak,
aby nebyl zmatek. Ale pro nás jako rodiče, a hlavně pro naše děti, je to úžasná
lektorka angličtiny a francouzštiny, která má neustále nové nápady a předává
své nadšení a pozitivní energii ostatním. Vždy byla akční a kreativní, na vysoké
škole byla hlavní organizátorkou dobrodružných expedic za hranice západní
Evropy. Vystudovala historii a francouzský jazyk a literaturu. Žila léta v Dubaji,
kde pracovala jako delegátka, po návratu uplatnila svou angličtinu v americké
firmě, aby nakonec s manželem a dcerkou zakotvila v Kroměříži. Práce pro
Klubíčko je pro ni možností pracovat a užívat si mateřství. Doma má obrovskou

Klubíčko oslavilo 11. narozeniny! Děkujeme za vaši přízeň
a společnost. Těšíme se na další společné akce!
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Připravujeme…
Vyzkoušejte si pracovní pohovor nanečisto na
seminářích s tématikou trh práce, které pro vás
připravujeme na leden a únor. Další témata budou
novinky z Úřadu práce, a jak funguje výběrové řízení
z pohledu personalisty. Sledujte naše stránky pro
aktuální informace a termíny, svůj zájem nahlaste
předem.

Zvěřinec v Klubíčku…

knihovnu plnou knih, i když ne všechny přečetla. Práci si nosí i domů, před spaním
čte finské Mumínky a oddechovky od severských autorů, třeba Stiega Larssona
nebo Yrsy Sigurdardóttir. Severské země ji lákají víc než teplo a moře. „Je zajímavé
sledovat, jak ta ponurost severu zasahuje do myšlení a komplikuje každodenní
žití“, dodává s šibalským úsměvem Natálka. Do budoucna neplánuje, bere život
tak, jak přichází a co přináší.

Rut Kolínská a město Kroměříž
ocenili společnosti přátelské rodině
Problém je to celospolečenský, dlouhodobý a složitý a má v sobě spoustu
neznámých a proměnných. Pozitivní příklady tu ale jsou a je třeba je zviditelnit,
aby ukázaly cestu ostatním. Hledat řešení jak sladit rodinný a pracovní život se
snažíme také v rámci projektu Sítě mateřských center „Společnost přátelská
rodině“. Celorepubliková soutěž firem, které se chovají k rodině přátelsky a jejíž
vítězové dostanou certifikát „SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ“, je
podpořená MPSV a ESF. Poprvé byla vyhlášena v roce 2004. Je zaštítěna
zakladatelkou Sítě mateřských center v České republice Ženou Evropy Mgr. Rut
Kolínskou. Krajská kola jsou pořádaná jednou za dva roky.

V Klubíčku máme často zvěřinec - morče Eda, ježek
v kleci, myšky, rybičky a žížaly v přírodní školce,
naše děti utržené z řetězu nebo personál
organizující akce Klubíčka jako splašené koně. A tak
není divu, že se v rámci Želviček - klubu rodičů a
dětí se specifickými vzdělávacími potřebami objevil nový zvířecí kamarád. Fenka Daisy s paní
canisterapeutkou Radkou Zapletalovou, která chodí
dětem 1x za 14dnů zpříjemnit odpoledne a pomáhá
jim naučit se zvládnout věci, které nemusí být tak
snadné, jak se zdají.

A note from Iida…
"No need for language"
Many people have asked me how can I manage to
work with the children when I don`t speak the same
language as they do. At first I was a little afraid of
that too, to be honest. But now I can see it clearly.
You do not need the same language to be able to
communicate; it`s all about your body language and
using common sense, simply you just have to use
your brain and heart.

Slavnostní vyhlášení vítězů za Zlínský kraj proběhlo pod záštitou paní radní
Zlínského kraje Mgr. Taťánou Valentovou Nersesjan v krásném prostředí
Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Město Kroměříž zastupovala MUDr. Jarmila
Číhalová, která předala certifikát „Společnost přátelská rodině“ Marku Řihákovi ze
společnosti Optimum-KM spol. s r.o. Dalšími oceněnými byli Hotel Horal Velké
Karlovice, Baby club Nekky Zlín a Rekreační areál Kamínka. Součástí konference
byl i workshop pro zaměstnavatele a zaměstnance na téma rovných příležitostí
mužů a žen. Taneční a hudební vystoupení dětí dodalo programu slavnostní
atmosféru. Celou akci koordinovala Ing. Bohdana Sonet, koordinátorka Sítě MC
pro Olomoucký a Zlínský kraj.
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