
 

 

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
          červen 2018 

 
„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2018“ jsou podpořeny z dotačního programu „Rodina“ MPSV. 

Veškeré osobní údaje, které požadujeme o všech, kdo se účastní naší programové nabídky a našich služeb, 

zpracováváme proto, aby všichni měli včasné informace o programech a službách našeho centra a mohli je 

využívat. Zpracování osobních dat podléhá pravidlům uvedeným na našich webových stránkách. 

 

HERNA pro rodiče s dětmi - Otevírací doba 
   Vstup 50,- Kč / dospělý 

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 

 

Poradenství 
bezplatné, probíhá v prostorách Klubíčka Kroměříž, prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: 

habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252 

 

Individuální poradenství s psycholožkou 

s PaedDr.Mgr.Bc. Hanou Rupertovou Paštekovou,  

s Mgr. Pavlínou Krejčí 

Logopedická poradna 

s Mgr. Martinou Pechovou Jahodovou, 

Finanční, rodinné a sociální poradenství 

s Bc. Janou Pospíšilovou (vedoucí Sociální poradny OCH KM), 

Pedagogické pro rodiče dětí se specifickými potřebami  

s Mgr. Pavlínou Švecovou 

Laktační, předporodní a porodní poradenství 

Poradenství péče o dítě do 1 roku 

Bc. et Bc. Eliškou Bakajovou 

Výživové poradenství 

Zdenkou Výležíkovou 
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Akce měsíce června 2018 
Pátek 1.6. 

 

9:30-

11:30 
Beseda: Po prvním nezdaru se  

ze vztahu neutíká 
Jaká témata vás na besedě čekají: 

1. Vývoj rodiny v čase – období krizí 

2. Základní pilíře vztahu 

3. Jak krizi předcházet, co dělat,  

když se to nedaří 

4. Kdy je lepší ze vztahu odejít 

5. Rozdíly mezi muži a ženami – jak s nimi 

zacházet 

6. Čím posílit soudržnost rodiny 

7. I když se zdá složité – řešení před 

rozchodem jsou jednodušší než po rozchodu-

pojďme o tom diskutovat! 
Provázet besedou vás bude psycholožka PaeDr. Mgr. 

Hana Pašteková Rupertová. 

Vstupné: 30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pátek 1.6. 

 

15:00-

18:00 
Eko workshop s VOLNOU 

VÝMĚNOU VĚCÍ 
Co vás na workshopu čeká? 

1. VOLNÁ VÝMĚNA VĚCÍ - Možnost směnit 

jakékoli přebytečné, neužitečné věci za jiné, 

pro vás užitečné a potřebné.  

2. Barbořice vám představí své zkušenosti s 

pobytem na letním Školákusu v Hostětíně. 

3. Představení Agro farmy Walig – ochutnávka 

mléčných výrobků z farmy. 

Akci pořádá ve spolupráci s Klubíčkem Spolek 

Barbořice. 

Zdarma na zahradě Klubíčka. 

Info na habrova@klubickokm.cz nebo na 

777031252. 
Pondělí 4.6. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Polyrodiče 
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Pondělí 11.6. 

 

9:30-

11:30 
Beseda: Dětská obezita - jak ji 

předcházet a jak ji případně 

řešit 
Jaká témata vás na besedě čekají: 

1. Příčiny obezity, stravovací návyky 

2. Zdravotní problémy, psychické aspekty 

obezity 

3. Jak předcházet obezitě 

4. Děti a hubnutí / Pohyb vhodný pro děti 

5. Specifika věku a na co dávat pozor 

6. Motivace dětí ke zdravému jídlu 

7. Chyby ve výživě dětí 
Provázet besedou vás bude Ing. Magdalena Fišerová, 

MBA. 

Vstupné: 30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
Pondělí 18.6. 

 

9:00-

12:00 
Workshop: Jak účinně rozvíjet 

řečové schopnosti našich dětí 
Jaká témata vás na workshopu čekají: 

1. 5 pravidel pro správný rozvoj řeči dítěte 

2. Stimulace řečového projevu  

3. Jak efektivně rozvíjet hybnost mluvidel 

4. Dechová, fonační a artikulační cvičení 

5. Prevence vad výslovnosti 
Provázet besedou vás bude Mgr. Martina Pechová 

Jahodová, DiS., logopedka. 

Vstupné: 60 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pondělí 18.6. 

 

15:00-

16:30 

 

Beseda: Přemýšlíte o pěstounské 

péči? Chcete získat bližší 

informace? 
Jaká témata vás na besedě čekají: 

1. Formy pěstounské péče 

2. Jak se stát pěstounem  

3. Co vše pěstounská péče obnáší 

4. Kontakt s biologickou rodinou 

5. Doprovázení pěstounů 
Provázet besedou vás budou Mgr. Klára Tesaříková a 

Mgr. Andrea Zedníčková, sociální  pracovnice pro 
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náhradní rodinou péči, odd. sociálně právní ochrany 

dětí MěÚ Kroměříž. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
Pondělí 25.6. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Polyrodiče 

 

Přejeme Vám krásné prázdniny 
 

V době letních prázdnin budou v Klubíčku probíhat příměstské tábory.  

Volná herna bude uzavřena.  

Rodičovská svépomocná skupina Čiperky se bude setkávat na Mariánově. 

V případě jakéhokoli dotazu ohledně programu na září, poradenství (lze individuálně domluvit i 

během prázdnin) prosím piště na habrova@klubickokm.cz. 
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