Informační leták dětského klubu v Kvíčovicích v rámci projektu s názvem
„Zajištění péče o děti pro rodiče z Kvíčovic a okolí“ s registračním číslem
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009734 podpořený z EU
prostřednictvím 1. výzvy MAS Radbuza, z. s. na Prorodinná opatření
Provozovatel: Obec Kvíčovice
Adresa: Kvíčovice 50, 345 62 Kvíčovice
IČ: 00572357

Dětský klub Kvíčovice
Od 1. 11. 2018 nově otevíráme dětský klub pro děti školou povinné ve věku od 1. do 9. třídy.
Přihlásit se mohou děti z Kvíčovic, ale i z okolních obcí. Cílem projektu je zabezpečit
odpolední aktivity pro děti pracujících rodičů.
Dětský klub bude otevřen každý všední den od 13:30 do 17:00 v zasedací místnosti
obecního úřadu v Kvíčovicích.
Přihlášené děti mohou přijít kdykoliv během této doby a na základě souhlasu rodičů mohou ve
stanovenou dobu odejít, popřípadě si je rodiče mohou vyzvednout osobně.
Pro děti bude zajištěn pitný režim, dozor a každodenní různé aktivity jako například:
deskové hry, stavebnice, promítání pohádek a filmů, sportovní hry, kolektivní hry, ale i
pomoc při domácích úkolech.
Připravujeme také aktivity formou zájmových kroužků, které bychom rádi realizovali již od
poloviny listopadu. Vybírat si budete moct z této nabídky: výuka angličtiny, tvořivé
dílničky, kroužek vaření, šití, výtvarný a dramatický kroužek, zdravé pečení, kroužek
sportovní, modelářský (lodě, letadla, auta) a další.
Přihlášku a potřebnou dokumentaci si je možno vyzvednout osobně na obecním úřadě
v Kvíčovicích, nebo si ji stáhnout z www stránek obce http://www.kvicovice.cz v sekci dětský
klub.
Na www stránkách obce v sekci dětský klub bude postupně zveřejňován i program kroužků a
další aktuality týkající se dětského klubu.
K přihlášce je nutno doložit i postavení obou rodičů na trhu práce, jako je potvrzení
od zaměstnavatele obou rodičů, popřípadě pracovního úřadu či potvrzení z ČSSZ pro OSVČ.
Tento projekt poběží po dobu jednoho roku a v případě zájmu se jej budeme snažit udržet
neomezeně.
Společně s přihláškou bude vybírán jednorázový nevratný poplatek 250,- Kč/rok za jedno dítě,
který bude sloužit na pokrytí nákladů společných s administrativou a zajištěním pitného režimu.
Další informace naleznete na www.kvicovice.cz v sekci dětský klub a v případě dotazů se
obracejte na starosta@kvicovice.cz nebo 605 235 766, popřípadě na obecní úřad
Kvíčovice.

