Předškolní klub KUŘÁTKO
Sdružení sociálních asistentů
KONTAKTY
Klub provozuje:
Sdružení sociálních
asistentů
jako partner
Člověka v tísni, o.p.s.
S rodiči a dětmi pracuje:
Lucie Míková
tel. 776 558 982
Klub najdete:
na Nám. Sv. Čecha
v Přívoze, naproti zastávky
tramvaje „Náměstí S.
Čecha“, žlutý rohový dům.
Internet:

www.socialniasistence.cz

socialni.asistence@centrum.cz
Člověk v tísni:
www.integracniprogramy.cz

Máme otevřeno:
Pondělí - pátek

Příchod dětí
8.30 – 9.00 hod.

Vyzvednutí dětí
11.30 – 12.00 hod.

Klub je otevřen dětem v předškolním věku
od 3 let, které ještě nechodí do běžné
mateřské školy a rodiče sami jim z různých
důvodů
nemohou
poskytnout
tolik
příležitostí a aktivit, kolik by potřebovaly,
aby se jim lépe vedlo na základní škole.
V klubu si děti mohou zvyknout na
pravidelný program, na kontakt s vrstevníky
a na to, že jsou celé dopoledne bez rodičů.
Budou se učit například básničky, písničky,
základní barvy a tvary, malování, stříhání,
lepení a další dovednosti.
Rodiče se mohou poradit s pracovnicí klubu,
kam zapsat děti do školky nebo do školy,
a jak s nimi nejlépe doma pracovat. Mají
také možnost účastnit se některých aktivit či
akcí klubu zdarma. Pracovnice klubu
navštěvuje rodiče a dítě přímo v domácnosti,
nebo je možné dohodnout se na odpolední
návštěvě klubu, kdy neprobíhá program pro
děti.

Rodiče, kteří o zápisu dítěte do předškolního
klubu uvažují, si mohou dohodnout schůzku
s pracovnicí klubu, nezávazně klub navštívit i
s dítětem a prohlédnout si prostory.

Adresa:

Náměstí
Svatopluka Čecha
732/1
Přívoz

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR

V klubu se neplatí za:
× pobyt dítěte
× poplatky na nákupy
hraček, výtvarných
potřeb a dalších pomůcek
× cestovné na výlety
× svačinky na výletech
× vstupné na různé akce
× cestovné pro rodiče
doprovázející malé děti a
vstupné pro ně
× návštěvy pracovnice
klubu v domácnostech
× společné programy pro
rodiče s dětmi v klubu
× základní hygienické
potřeby
V klubu se neposkytují:
× přezůvky
× svačiny (děti odchází
před obědem)
× hračky a pomůcky, které
lze odnášet domů.

