
 

                                              Tisková zpráva 

 

Předávání panenek do nemocnice 

 
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy oslavuje příchod jara spolu s nemocnicí ve 
Svitavách. Tuto událost spojujeme s předáváním maminkami ušitých panenek na dětské 
oddělení, které je spojeno s příjemným setkáním s malými pacienty. 
 
Již pátým rokem vítáme jaro v nemocnici zasazením jarních květin do truhlíků na balkon 
dětského oddělení. Květiny zasazují svitavské děti spolu s právě hospitalizovanými na 
dětském oddělení a oddělení ORL. Tento rok se akce uskuteční ve čtvrtek 20. března od 16 
hodin.  
Tato událost je spojena s předáváním ušitých panenek a medvídků na dětské oddělení pro 
v průběhu roku hospitalizované děti. Velký dík šikovným maminkám, hlavně Daně Strakové 
a Tereze Veitové, za obětavou práci a jejich čas. Během dvou měsíců ony a další 
dobrovolnice dokázaly ušít 200 těchto dárečků. Dětem, které se ocitnou v prostředí 
nemocnice, se snažíme zpříjemnit hospitalizaci alespoň touto cestou. 
Pokud to zdravotní stav právě hospitalizovaných dětí dovolí, proběhne v herně dětského 
oddělení příjemné setkání s kratším programem. 
 
Přejeme všem dětem a jejich rodičům, ať se o panenkách dozví jen z článků a v průběhu 
roku žádnou z nich nemusí dostat :-) . 
 

Kurzy první pomoci 
 
Stoupá zájem o kurzy první pomoci pro dospělé za stran organizací i jednotlivců. 
Vzdělávání v této oblasti bychom chtěli rozšířit i pro děti předškolního věku.  
 
Zážitkovou, zábavnou a podle věku přijatelnou formou se předškoláci naučí jak postupovat u 
resuscitace, základních zranění a jak zavolat pomoc. Pomůckou pro výuku je pro ně přijatelný 
model a naučné karty.  
Vzdělávání se týká i mladších děti, kde podporujeme preventivní programy a výchovu ke 
zdraví. Tyto vzdělávací aktivity probíhají v rámci klubu -  Montessori centra, kde je jedno 
z center vyhrazeno vzdělávacím programům tohoto charakteru. Nabízíme vzdělávání v první 
pomoci i do MŠ ve Svitavách a okolí.  
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu a váš zájem a pozvat všechny rodiče, také 
ty, které ještě neznáme, do našich prostor. 
Za tým MC Kr ůček Mgr. Kateřina Krausová, koordinátorka aktivit a aktiviza ční 
pracovnice 


