Ptá se: Zuzana Bechyňová Jiranová, 1. Česká společnost, Podbořany
Odpovídá: Květa Valčuhová, RC Krumlík Český Krumlov
1) Jaký je Váš nejúspěšnější kroužek / aktivita?
Úspěšnost jednotlivých kroužků se každý rok mění. Momentálně je nejnavštěvovanější Keramický
kurz pro rodiče s dětmi od tří let a Cvičeníčka pro rodiče s dětmi od jednoho roku. Úspěch má také
Kurz předškolní přípravy s prvky Montessori.
2) Jak se Vám daří spolupráce s obcí, podporují Vás?
Město Český Krumlov podporuje naší činnost různými způsoby. Ať částečným finančním příspěvkem
na realizaci vzdělávacích akcí a kurzů pro rodiče prostřednictvím grantového programu na podporu
sociálních a souvisejících služeb, tak finančním příspěvkem v oblasti volnočasových aktivit pro děti
při realizaci našich tradičních venkovních akcích jako je například Pohádkový les. Město nám také
pronajímá prostory samotného Rodinného centra Krumlík.
Ačkoliv velká část rozpočtu je financována prostřednictvím jiných zdrojů (ESF, MPSV, MŠMT) jsme
rádi za jakoukoli podporu. Do budoucnosti věříme, že investice do aktivit zaměřených na místní
obyvatele
včetně
rodin
s
dětmi
budou
růst.
3) Máte stálou nabídku, která "funguje" stabilně několik let nebo stále hledáte nové možnosti a
vymýšlíte nové akce, kroužky apod.?
Máme několik stálých kroužků jako například Cvičeníčka pro rodiče s dětmi, která nepřetržitě fungují
už několik let. Každý rok se ale snažíme vymyslet také něco nového. Samozřejmě záleží na
finančních prostředcích a také na tom, zda se nám na danou aktivitu podaří najít lektory – což je
problém, se kterým se potýkáme právě nyní. Několik našich v minulosti oblíbených kroužků je
v současnosti pozastavených, protože není nikdo, kdo by je vedl.
RC Krumlík Český Krumlov
Rodinné centrum Krumlík bylo založeno v roce 2011 jako další ze služeb neziskové organizace ICOS
Český Krumlov, o.p.s. Od počátku vzniku centra bylo naším hlavním cílem pomoci rodičům při
slaďování profesního a rodinného života a to především prostřednictvím služby péče o děti do 6 let
věku. Kromě hlídání dětí nabízíme také vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity pro rodiče i
děti, příměstské tábory či hlídání dětí v domácnostech a hotelech. Od září 2016 jsme registrovanou
dětskou skupinou.
Květa Valčuhová, vedoucí centra
Jsem speciální pedagog-etoped a původně jsem práci v Krumlíku brala jako pohodovou práci během
studia, takovou zastávku, než získám titul a začnu se věnovat „vážnější“ profesi. Brzy jsem ale zjistila,
jak pestrá práce v rodinném centru může být a obzvláště v centru, které je součástí větší neziskové
organizace. V ICOSu máme skvělý pracovní tým, vedený lidmi, kteří si okamžitě získali můj obdiv za
své pracovní nadšení a neuvěřitelnou schopnost překonávat překážky a pomáhat ostatním – navíc
vždy s úsměvem na tváři. Takže titul už nějakou dobu mám, ale do jiné práce se nechystám.
Web: krumlik.krumlov.cz
Facebook: https://www.facebook.com/RCKrumlik/

