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  Co nového v MC Krůček? 

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. oslaví v roce 2014 již 13. narozeniny. Každý rok 
inovujeme své služby a aktivity na základě zájmu a potřeb rodin na Svitavsku. Jsme realizátory řady 
projektů, jejichž služeb v roce 2013 využilo 659 unikátních rodin /započítány pouze jedenkrát/ 
s návštěvností 12 570 návštěv rodičů a dětí.  

Rok 2013 byl tedy pro MC Krůček rokem úspěšným.  Aby tomu tak bylo i nadále, pracujeme na sobě i na 
činnosti a profesionalitě organizace, chceme být místem, kde rodiče najdou pomoc i podporu, laskavost i 
spoustu legrace. 

V rámci projektu Centrum pro rodinu jsme inovovali čtvrteční a páteční kluby rodičů. Ve čtvrtek vždy 
dochází k přestěhování prostor herny a jsou zde vytvořeny Vzdělávací centra pro společné učení se a hraní.  
Celodenně je tak rodičům a dětem nabídnuto tzv. připravené prostředí s prvky Montessori pedagogiky 
(malování do písku, snížek, matematická představa atp.). Aktivizační pracovnice jsou vzdělány  
v alternativních a pro dítě a rodiče přirozených vzdělávacích systémech (mimo montessori také prvky 
waldorfu, Spolu a jinak atp.). Páteční kluby jsou ve znamení jógy pro nejmenší s podporou muzikoterapie 
(opět za podpory v daném oboru vzdělaných lektorek). Malí jogínci se naučí spoustu říkanek, protáhnou si 
těla a naladí duši.  

V měsíčním programu přibyl Klub pro rodi če dětí s poruchou autistického spektra. Klub vznikl díky 
inspiraci v jiných regionech a rodiči je oceňována především možnost sdílení a podpory. Speciální pedagožka 
se zkušeností s dětmi s poruchou autistického spektra rodičům také poradí. V plánu je dle zájmu klub doplnit 
o vzdělávací aktivity.  Co se dalšího vzdělávání pro rodiče týká, tak vzhledem k velkému zájmu a akutním 
krizovým situacím ve výchově v březnu odstartujeme již sedmý Kurs efektivního rodičovství a nově přibude 
také kurs Emoce rodičů a dětí. Velký zájem ze stran organizací i jednotlivců je také o Kurs první pomoci, 
který bude opět pokračovat.  

Protože k nám stále častěji chodí také starší děti, nakoupili jsme (z prostředků získaných prostřednictvím 
veřejné sbírky Konzumu Společně za úsměv)  mnoho stolních her a každý měsíc vypukne v Krůčku Klub 
deskových her. Ten iniciovali a bude zajištěn našimi dobrovolníky z Evropské dobrovolné služby, 
v současné chvíli je to Olinka z Ruska a Zoraidu ze Španělska  vystřídá v půlce února Ital Marco.  

Nadační fond Albert podpořil náš nový projekt Učíme se spolu a jinak.  Každý den v odpoledních hodinách 
mohou rodiče s dětmi využít prostory, moderní pomůcky i  rady odborníků a spolu s dětmi se v Krůčku učit. 
V rámci projektu zaměstnáme i tři sociálně slabé maminky.  

Závěrem bychom chtěli  poděkovat za podporu těm z vás, kteří nám ji dávají. A všechny rodiče a 
mrňousky bychom chtěli pozvat na 28. února na Cestu za pokladem s tajemnou pohádkou.   

 

Za tým MC Kr ůček Monika Čuhelová, statutární zástupkyně a psycholožka 

 

                                                                

 


