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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 Září 2017 
 

„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2017“ jsou podpořeny z dotačního programu 

Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“ 

 

Provozní doba Klubu rodičů (rodičovských skupin) v rámci projektu „Mateřství není handicap“ 

podporovaného dotací MPSV 

  Vstup 50,- Kč / dospělý 

HERNA pro rodiče s dětmi – otevřena od 11.9.2017 
 

Pondělí  zavřeno 16:30 – 18:00 

Úterý zavřeno 16:30 – 18:00 

Středa 08:30-11:30 16:00 – 18:00 

Čtvrtek 08:30-11:30 zavřeno 

Pátek zavřeno zavřeno 

 

Akce měsíce září 2017 
Dle individální domluvy  Individuální poradenství 

s psycholožkou 
 s PaedDr.Mgr.Bc.Hanou Rupertovou 

Paštekovou 

Prosíme, nahlaste svůj zájem předem na:          

habrova@klubickokm.cz nebo v herně Klubíčka 

Dle individuální domluvy  

      

 

 Logopedická poradna 
s Mgr. Martinou Pechovou Jahodovou 

prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: 

habrova@klubickokm.cz nebo v herně Klubíčka 

Dle individuální domluvy  Laktační, předporodní a porodní 

poradenství 

Poradenství péče o dítě do 1 roku 
Možnost konzultace s porodní asistentkou 
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Bc. et Bc. Eliškou Bakajovou.   

Zdarma. 

Služba je poskytována v prostorách volné 

herny.  

Zájem hlaste na: habrova@klubickokm.cz nebo 

v herně Klubíčka 

Dle individuální domluvy – čtvrtky v 

podvečer 

 Pedagogické pro rodiče  

dětí se specifickými potřebami  

s Mgr. Pavlínou Švecovou 
Zájem hlaste na: habrova@klubickokm.cz nebo 

na svecova@zsoskol.cz 

Úterý 5.9 9:30-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské 

skupiny Čiperky 
Čtvrtek 7.9 

 

9:00-

11:30 
Nosící workshop  

Komunitní setkání rodičů s malými dětmi s 

cílem zvyšování rodičovských kompetencí 

Provázet setkáním vás bude  

Martina Dvořáková 

Vstupné: 30 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo 

na 777031252. 

Čtvrtek 7.9 

  
 

10:00-

11:30 
Beseda: Šestinedělí aneb zrod 

nové lásky 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

…co je a co není deprese… 

…jak depresi poznáme na sobě či na někom jiném… 

…typy deprese aneb deprese má více tváří… 

…možné příčiny deprese aneb s čím vším může tato 

nemoc souviset…. 

…jak se (ne)chovat k člověku, který má toto 

onemocnění… 

…jak se deprese léčí…. 

…může mít deprese pro nemocného nějaký hlubší smysl? 

Provázet besedou vás bude psycholožka  

Mgr. Pavlína Krejčí. 

Vstupné na besedu je 30 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo 

na 777031252. 
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Sobota 9.9 

 

14:00-

17:00 
Volná výměna věcí  

Donesete pro Vás přebytečné neužitečné věci 

a můžete si odnést pro Vás ty užitečné a potřebné. 

Ulehčíte domovu, městské skládce a sobě i jiným 

můžete udělat radost. A to vše zadarmo! 

Věci, které nenajdou nového majitele budou po  

skončení akce věnovány charitativnímu obchůdku 

organizace ADRA. 

Bližší info na: habrova@klubickokm.cz nebo na 

777031252. 
V týdnu od 11.9.  Začínají volnočasové aktivity 

přehled najdete samostatně na našich 

webových stránkách 

 

Pátek 15.9 

 
 

9:30-

11:00 
Beseda: Nebezpečí sociálních sítí 

Jaká témata na vás na besedě čekají? 

…možné nebezpečí sociální sítí (vykrádání profilů, 

zveřejňování nežádoucího obsahu, fotografií apod.). 

…předcházení problémů a obrana 

…novinka dnešní doby – kyberšikana 

…Jak jsme na tom na Kroměřížsku? 

Beseda se koná ve spolupráci s Policií ČR.  

Vstupné na besedu je 30 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo 

na 777031252. 

Úterý 19.9 9:30-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské 

skupiny Čiperky 
Čtvrtek 28.9 

 

9:00-

12:00 
Workshop: Svět MONTESSORI 

Co vás na workshopu čeká? 

Budeme si popovídat a sdílet zkušenosti, jak... 
... respektovat individualitu a samostatnost dítěte 

…vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj, 

sebevýchovu a sebevzdělávání dítěte 

... respektovat citlivá období ve vývoji dítěte 

…vytvořit připravené prostředí 

…udělat chybu není nic špatného 

... pracovat s Montessori pomůckami 
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Provázet workshopem vás bude Mgr. 

Pavlína Švecová, pedagožka učící 

Montessori přístupem na 1. stupni ZŠ. 

Vstupné na besedu je 150 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo 

na 777031252. 

 


