Ptá se: Ludmila Šimková, Rodinné centrum Milovice
Odpovídá: Iva Křikavová, Rodinné centrum Pomněnka České Budějovice

1. Zaujala mě vaše nabídka aktivit především zaměřená na výchovu a rozvoj dětí. Jaký je o
uvedené aktivity ve vašem městě zájem a z čeho je financujete?
V RC Pomněnka se zaměřujeme na aktivity, které posilují rodičovské kompetence a rozvíjejí
motorické a mentální schopnosti dětí. Začínáme pracovat s rodiči už před narozením dítěte a
pokračujeme kurzy pro miminka, batolata, předškolní a školní děti.
O aktivity se zajímají hlavně angažovaní rodiče, kteří se chtějí aktivně věnovat svým dětem a
současně vzdělávat a rozvíjet i sami sebe. Pomněnka má všechny programy kapacitně naplněné.
Provoz financujeme z dotací a z příspěvků rodičů ve formě kurzovného.

2. Jak jste se dostali k tomu, že jste jediným vzdělávacím centrem v ČR s Feuersteinovou
metodou instrumentálního obohacování, metodou artefiletiky a Nyborgovou metodou
konceptuálního vyučování. Kdo a kolik vás vede kurzy Feuersteinovy metody? Pro jaké děti
je tato metoda vhodná?
Jsme RC, které systematicky nabízí kurzy FIE společně s ostatními metodami jak pro děti, tak i pro
dospělé jako jednu z forem pro jejich osobní rozvoj už deset let. V současné době máme v týmu pět
certifikovaných lektorů metody FIE s mezinárodními diplomy. Z toho jsou dva psychologové, kteří
současně poskytují možnost diagnostiky a terapie vývojových poruch.
Metoda FIE je vhodná pro všechny děti od čtyř let výše, včetně dětí s poruchami vývoje.

3. Co považujete za největší úspěch od počátku vašeho fungování v činnosti vašeho centra?
Jako největší úspěch považuji, že jsme v Pomněnce připravili a nastavili programy pro rodiče a děti
tak, že jsme schopni poskytnout celkovou podporu rodině od počátku narození dítěte, jak v oblasti
osobního rozvoje, tak poskytnout okamžitou psychologickou pomoc, v případě, že je nutná. A to
všechno v bezpečném prostředí RC.
Že je naše práce kvalitní svědčí o tom i to, že jsme už 5 let klinickým pracovištěm Zdravotně-sociální
fakulty JU v ČB.

Iva Křikavová
Jsem maminka dvou dětí a zakladatelka Rodinného centra Pomněnka. Práce v Pomněnce je pro
mě velkou radostí a možná i životní cestou, i když se někdy objeví nějaký ten bouřkový mrak. V
osobním životě moc ráda cestuji s manželem a dětmi kamkoliv :-), starám se o zahrádku a pokud je
možnost, tak ráda jezdím na výlety na kole.
RC Pomněnka České Budějovice

Rodinné centrum Pomněnka je přátelské místo pro rodinu, kde se rozvíjí nejen děti, ale mají
možnost na sobě pracovat i rodiče a prarodiče. Naším posláním je doprovázení a podpora
rozvoje dítěte jako samostatné a zodpovědné osobnosti prostřednictvím vzdělávání a

výchovy, rozvoj jeho mentálních schopností. Pracujeme montessori přístupem a
Feusteinovou metodou instrumentálního obohacení.
Web: www.centrumpomnenka.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Centrum-Pomněnka

