Ptá se: Radoslava Špačková, MC Žabka, Štětí
Odpovídá: Olga Spálovská, MC Klubíčko, Horní Cerekev

1. Zaujaly nás vaše aktivity s názvem ABY MALÉ BYLO VELKÉ, zajímalo by nás, jak
tato aktivita probíhá v praxi, rádi bychom se inspirovali.
„Aby malé bylo velké“ byl úžasný program založený na pedagogice Franze Ketta. V našich
podmínkách nebyl tolik zaměřený duchovně, šlo spíše o to, všimnout si, jak se vyvíjí roční
období kolem nás, a jak jsme spojeni s přírodou, potřebujeme své kořeny. Pracuje se při tom
se všemi smysly a důraz je kladen na individualitu i spolupráci. Kromě programu "Aby malé
bylo velké" jsme měli zařazenou pohádku z téhle pedagogiky i na aktivitách pro maminky
(čajovna, prázdninový pobyt s dětmi) a i tam měla úspěch, každý si našel paralelu se svým
životem. Pokud chcete inspiraci, podívejte se třeba na video na stránkách Společnosti
pedagogiky Franze Ketta. Upozorňuji, že lektorka musí podstoupit školení.

2. Vaše centrum vzniklo v roce 2004 z popudu dvou maminek - jak šel vývoj dál? Máte
zakladatelky zaměstnané na plný úvazek nebo provozují centrum z vlastní vůle.
Jsme v menším městě, scházíme se pravidelně pouze jednou týdně (plus další nepravidelné
aktivity) a co je důležité, Klubíčko si vedou samy maminky - každá přidá to, co umí, nejedná
se o službu. Důležité je strávit a vychutnat si čas společně s dětmi, nenabízíme hlídání nebo
něco podobného. Ono vlastně ani slovo "nabízet" není vhodné, opravdu je to prostě
dobrovolné a dobrovolnické scházení se s dobrovolným a dobrovolnickým programem. Obě
původní hlavní představitelky už mají velké děti, paradoxně se navíc obě odstěhovaly a
štafeta je předávána dál těm, kterých se to aktuálně týká. V současnosti je sice "někdo"
zodpovědný za organizaci, žádosti o dotace apod. (a dělá to vedle své práce ve svém
volném čase), ale program závisí opravdu na samotných maminkách s malými dětmi.

3. Jak jsou vaše aktivity uzpůsobeny v závislosti na to, že nemáte své vlastní zázemí?
Je to náročné?
Právě díky tomu, že nejsme "profi-centrum" skvěle funguje spolupráce se školou a školní
družinou, snažíme se doplňovat, pomáhat si. Klubíčko probíhá v době, kdy jsou děti ve škole
a družina je prázdná, ostatní aktivity (tvoření, jazykové kurzy, přednášky) v době po skončení
družiny, příp. jinde (šipkovaná venku, výstava v muzeu). Své věci můžeme uklidit do
zvláštního skladu. Výhodou je, že jsme ve škole zadarmo. My se naopak snažíme družině
pomáhat třeba tím, že děti mohou využívat naši mikrovlnnou troubu. Omezení vzájemných
aktivit je minimální.

Popis centra:
Jsme malé amatérské centrum v menším městě, pracujeme zde ve svém volném čase,
protože myslíme, že má smysl se scházet a vytvořit prostor, kde se můžeme věnovat jenom
svým dětem, bez dalších starostí, kde můžeme prohovořit své zkušenosti a kde se děti
dostávají do prvotních sociálních kontaktů. Kromě základní aktivity - setkávání se maminek s

těmi nejmenšími jednou týdně ve školní družině - provozujeme i další jako tvoření, výlety,
drakiádu, výstavu, přednášky, odborná poradenství, neziskové jazykové kurzy apod.

Webové stránky: www.klubicko-hc.cz
FB stránky: https://www.facebook.com/mcklubickohornicerekev/

