Klub Rodziców? Dlaczego nie!?

Coraz wiêcej m³odych rodziców, a tak¿e tych, którzy oczekuj¹ na przyjcie na wiat potomstwa, korzysta z bogatej oferty Klubów Rodziców,
których sieæ ca³y czas siê powiêksza. To miejsca, gdzie mog¹ skorzystaæ
z fachowych rad lekarzy, pedagogów i innych specjalistów oraz spêdziæ
wspólnie czas na specjalnie przygotowanych dla nich zajêciach.
DLA KOGO
KLUBY RODZICÓW?
Kluby Rodziców, których ju¿ prawie
czterdzieci dzia³a w Krakowie, umiejscowione s¹ na terenie ca³ego miasta,
tak, aby rodzice mogli wraz ze swoimi
pociechami bez problemów do nich

rych pojawia³y siê propozycje utworzenia Klubów Mam. Niestety, inicjatywy
te nie mia³y szczêcia w g³osowaniach
i... przepada³y.
 Czytaj¹c i oceniaj¹c projekty tworzenia takich miejsc, uwa¿a³am, ¿e s¹
one bardzo potrzebne i nie mo¿na tych

dotrzeæ. Wielu przede wszystkim m³odym mamom daj¹ mo¿liwoæ spêdzenia
kreatywnie czasu poza domem wraz
z dzieckiem oraz dzielenia siê wiedz¹
i problemami zwi¹zanymi z wychowaniem maluchów.
 Jeszcze kilkanacie lat temu m³odzi
rodzice, rozpoczynaj¹c swoj¹ pracê,
jak¹ jest wychowanie dziecka, mogli
korzystaæ g³ównie z porad w³asnych
rodziców. Nie by³o ³atwego dostêpu
do ró¿nych specjalistów, ale tak¿e nie
by³o takich miejsc, w które mogliby

propozycji pozostawiæ bez reakcji 
opowiada Marzena Paszkot, pe³nomocnik prezydenta Krakowa ds. rodziny. 
Postanowilimy, ¿e spróbujemy, i trzy
lata temu uruchomilimy pilota¿owo
pierwsze osiem klubów, których prowadzenie zlecilimy miejskim centrom i
orodkom kultury. W swoim za³o¿eniu
kluby s¹ miejscem spotkañ i integracji
rodziców i dzieci. Odpowiednio przystosowane i wyposa¿one pomieszczenia
zachêcaj¹ do wspólnego spêdzania
czasu, ale tak¿e do zdobywania wiedzy.

zabieraæ ze sob¹ maluchy  mówi
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.  Kluby s¹ naturaln¹ odpowiedzi¹
na potrzeby mieszkañców naszego miasta. Muszê te¿ powiedzieæ, ¿e s¹ to
niesamowicie radosne i twórcze miejsca, z których chêtnie korzystaj¹ krakowianie.
Pomys³ tworzenia takich miejsc wyszed³ bezporednio od samych zainteresowanych. Do Bud¿etu Obywatelskiego by³y zg³aszane projekty, w któ-

SZKO£A DLA RODZICÓW,
ZABAWA DLA DZIECI
Kluby, mo¿na powiedzieæ, s¹ szko³¹
dla rodziców, bo proponowane zajêcia
obejmuj¹ tematy zwi¹zane z pielêgnacj¹ maluchów, ale tak¿e tym, jak
wspólnie spêdzaæ czas i jak zadbaæ o
siebie. Oferta, któr¹ przedstawiaj¹ kluby, jest odpowiedzi¹ na propozycje i
oczekiwania samych zainteresowanych.
Kluby Rodziców dzia³aj¹ w ramach
miejskich jednostek kultury lub s¹ pro-

wadzone przez organizacje pozarz¹dowe, które otrzymuj¹ dofinansowanie.
Na terenie samej Nowej Huty funkcjonuje dziesiêæ klubów, w tym dwa prowadzone przez Orodek Kultury im.
C.K. Norwida.
 Prowadzimy dwa Kluby Rodziców.
Jeden na osiedlu Z³otego Wieku w
dzielnicy XV Mistrzejowice, natomiast
drugi w dzielnicy XVIII Nowa Huta na
osiedlu Górali. Mistrzejowicki Klub
Rodziców w Klubie Kunia to miejsce
dla rodziców z ma³ymi dzieæmi, poszukuj¹cych miejsc przyjaznych, chc¹cych
wymieniaæ siê dowiadczeniami, wspieraæ, a tak¿e dowiedzieæ siê, jak bezpiecznie i zdrowo wychowywaæ dzieci.
W przyjaznej przestrzeni organizujemy
sprzyjaj¹ce integracji otwarte spotkania dla rodziców z dzieæmi oraz warsztaty i zajêcia edukacyjne: umuzykalniaj¹ce, plastyczne, sensoryczne, ¿ywieniowe, pokazy pierwszej pomocy i wiele
innych, spotkania ze specjalistami
(takimi jak psycholog, dietetyk, technolog ¿ywnoci, ratownicy medyczni
i in.), a tak¿e sobotnie spotkania w Rodzinkowie, podczas, których rodzina
mo¿e byæ razem i aktywnie spêdzaæ
czas  mówi Beata Wako, zastêpczyni dyrektora Orodka Kultury im. C.K.
Norwida.  Klub Rodziców w ARTzonie to mnóstwo inicjatyw anga¿uj¹cych
i zachêcaj¹cych do dzia³ania: zajêcia
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edukacyjne, warsztaty oraz spotkania
ze specjalistami, a tak¿e wydarzenia
artystyczne (rodzinne koncerty i spektakle teatralne dla najnajów, tj. dzieci od
pierwszego roku ¿ycia). Ponadto od
kilku lat ARTzona OKN organizuje
dwa wydarzenia: Miêdzynarodowy Tydzieñ Bliskoci w padzierniku i Naturalnie Rodzinnie w kwietniu skierowane do rodziców z ma³ymi dzieæmi i rodziców oczekuj¹cych dziecka, promuj¹ce ideê rodzicielstwa bliskoci i ekologiczne rozwi¹zania w codziennym ¿yciu. Wszystkie propozycje s¹ odpowiedzi¹ na zdiagnozowane przez nas potrzeby rodziców ma³ych dzieci i ich

Stowarzyszenie Daleko Wiêcej, ul. B. Joselewicza 28
Stowarzyszenie Kultura i Edukacja, ul. Bobrowskiego 6
Fundacja Understanding, ul. Tarnowskiego 6
Stowarzyszenie Siemacha, ul. Kamieñskiego 11
Stowarzyszenie Siemacha, ul. Ptaszyckiego 6
Fundacja Rodzina Plus, ul. Witosa 39
Spó³dzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna, ul. Bagrowa 80
Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13
Dwór Czeczów, ul. Popie³uszki 36
Klub Piaskownica, ul. £u¿ycka 55
Klub Kliny, ul. Biskupa A. Ma³ysiaka 1
Orodek Ruczaj, ul. Rostworowskiego 13
Klub Skotniki ul. Batalionów Ch³opskich 6
Klub Iskierka, ul. ¯ywiecka 44
Teatr Praska 52, ul. Praska 52
Klub Wróblowice, ul. Niewodniczañskiego 74
Klub Rybitwy, ul. Rybitwy 61
Centrum Kultury Dworek Bia³opr¹dnicki, ul. Papiernicza 2
Klub Kultury Mydlniki, ul. Balicka 289
Klub Kultury Przegorza³y, ul. Kamedulska 70
Klub Kultury Paleta, ul. Wroc³awska 91
Klub Kultury Che³m, ul. Che³mska 16
Klub Kultury Wena, ul. Meiera
Klub Kultury Wola, ul. Królowej Jadwigi 215
Klub Kultury £okietek, ul. W³adys³awa £okietka 267
Klub Jêdru, os. Centrum A 6a
Klub Dukat, ul. Styczna 1
Klub 303, os. Dywizjonu 303 nr 1
Klub Karino, ul. Truskawkowa 4
Klub Zakole, ul. Zakole 31
Klub Kunia, os. Z³otego Wieku 14
ARTzona, os. Górali 4
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Paw³a II 232
Klub Malwa, ul. Dobrego Pasterza 6
Integracyjny Klub Kultury Olsza, ul. Stanis³awa ze Skalbmierza 7
PAL Azory, ul. Jaremy 1
PAL, ul. D¹brówki 7

oczekiwania zwi¹zane z ofert¹ instytucji kultury.
Kluby (nie tylko nowohuckie) ciesz¹
siê ogromn¹ popularnoci¹. wiadczy o
tym to, ¿e na wiêkszoæ zajêæ trzeba
zapisywaæ siê wczeniej, a w wielu
przypadkach listy rezerwowe s¹ norm¹.
Co wa¿ne, sami rodzice bardzo anga¿uj¹ siê w tworzenie programów, a tak¿e
(co najistotniejsze) tworz¹ wokó³ klubów spo³ecznoci.
 mia³o mogê powiedzieæ, ¿e dziêki
ARTzonie i inicjatywom organizowanym w ramach Klubu Rodziców polubi³am bardziej Now¹ Hutê... a mieszkam tu ca³e ¿ycie. Spotkania ze specjalistami i mamami bêd¹cymi na tym samym etapie ¿ycia dzia³aj¹ na mnie
wspieraj¹co i rozwijaj¹co. Odkry³am
te¿, ¿e udzia³ w warsztatach jest dla
mnie bardzo skuteczn¹ form¹ pozyskiwania wiedzy na temat rodzicielstwa.
Czytanie ksi¹¿ek przy ruchliwym synku
nie do koñca siê u mnie sprawdza 
opowiada jedna z mam systematycznie
uczêszczaj¹cych na zajêcia.
Wielu przede wszystkim m³odym
mamom Klub Rodziców daje mo¿liwoæ wyjcia z domu i przy okazji
szansê poznania ciekawych ludzi, dowiedzenia siê interesuj¹cych rzeczy i
integracji dzieci z rówienikami. Jest to
miejsce, w którym dobrze siê czuj¹,
mi³o i przyjemnie spêdzaj¹c czas.
KLUB RODZICÓW
TO CO DLA MNIE
Zajêcia i spotkania w Klubach Rodziców prowadzonych przez organizacje
pozarz¹dowe s¹ dotowane przez miasto, dlatego uczestnicy mog¹ z nich
korzystaæ bezp³atnie. W przypadku
orodków i centrów kultury wstêp na
niektóre zajêcia to symboliczna z³otówka od osoby doros³ej, a posiadacze
Krakowskiej Karty Rodzinnej s¹ zwolnieni z po³owy tej op³aty.
Obecnie w ka¿dej dzielnicy Krakowa
dzia³a przynajmniej jeden klub, ale ich
sieæ ci¹gle jest powiêkszana. Kolejne
miejsca powstaj¹ w tych czêciach miasta, w których mieszka du¿o m³odych
rodzin.
 Wszystkie zainteresowane osoby
zapraszamy do korzystania z ofert klubów. Wykaz aktualnych zajêæ, adresy
klubów znajduj¹ siê na stronie
kkr.krakow.pl w zak³adce Kluby Rodziców  mówi pani pe³nomocnik Marzena Paszkot.

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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