
  

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
            říjen 2021 

 
„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2021“ 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 zavřeno 

Úterý zavřeno 16:30 – 18:00 

Středa 08:30-11:30 zavřeno 

Čtvrtek 08:30-11:30 zavřeno 

Pátek zavřeno zavřeno 

 

 

Poradenství 
bezplatné, prosíme, nahlaste svůj zájem předem na:  

habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252 

 

Psychologie (dětská i pro dospělé) 

 s PaedDr. Mgr. Bc. Hanou Rupertovou Paštekovou 

Pedagogika, speciální pedagogika 

 s Mgr. Pavlínou Švecovou 

Zdraví a zdravý životní styl 

s Mgr. Radkem Mlýnkem 

Sociální a dluhová oblast 

s Mgr. Kamilou Sýkorovou, Dis. 
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Akce měsíce října 2021 
Úterý 12.10. 

 

9:00-

12:0 
Workshop:  Jak zlepšit kvalitu 

života nebo práce pomocí 

komunikace 
O čem si budeme povídat? 

1) Jak to, že komunikace ovlivňuje kvalitu 

života, a to i nevědomě? 

2) Jak zvládat situace, ve kterých se 

KOMUNIKUJE TĚŽKO 

3) Jak SI VÍC VĚŘIT, i když to moc nejde 

4) „Já komunikovat přeci umím, ale ON / 

ONA NEKOMUNIKUJE – co s tím?“ 
Provázet workshopem vás bude Zuzka Marešová, 

průvodkyně seberozvojem s velkým S pro kvalitní životní 

styl a lepší svět. 
Vstupné: 50 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Úterý 19.10. 

 

9:00-

11:00 
Sdílecí ženský kruh – Jak to chodí v 

tomto světě 
Diskuzní skupina: Rodinné kruhy  

 

Provázet kruhem vás bude Marcela Nejezchlebová. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Úterý 26.10. 

 

9:00-

11:00 
Beseda: K porodu s dulou 

Co vás na workshopu čeká? 

1) Kdo je to dula?  

2) Rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou  

3) Role duly v těhotenství, při porodu a po 

něm  

4) Přínos péče duly 
Provázet besedou vás bude Martina Sedláčková, dula. 

Vstupné: 50 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252. 

Dle aktuálních vládních nařízení, termíny 

setkání budou členům skupiny zasílány 

emailem. 

 Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
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Děkujeme městu Kroměříž za podporu centra.  

 

„Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my 
pomáháme“. 


