Nowy Klub Rodziców przy ulicy Kurczaba zaprasza na zajęcia
2019-02-18
Na mapie Krakowa pojawił się nowy Klub Rodziców. – W przyjaznym dla maluchów lokalu,
przy ul. Kurczaba 2, rozpoczął działalność nowy klub dla rodziców z dziećmi do lat 3. Klub
jest prowadzony przez Fundację Polekont – Istota Przywiązania, która została wyłoniona w
wyniku otwartego konkursu ofert – informuje Marzena Paszkot pełnomocnik prezydenta
Krakowa ds. rodziny.

- Lokalizacja klubów została tak zaproponowana, aby mieszkańcy wszystkich dzielnic
Krakowa mieli do nich dogodny dostęp - podkreśliła Paszkot. Dodała, że wychodząc
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców miasto tworzy miejsca integracji i
dzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz problemami związanymi z
wychowaniem dzieci. - Przygotowaliśmy atrakcyjne programy, ciekawe i rozwijające
rodzinne warsztaty wzmacniające kompetencje rodziców i więzi rodzinne. Kluby
Rodziców są także odpowiedzią na projekty składane przez społeczności lokalne w
ramach budżetu obywatelskiego – zaznaczyła.
Klub Rodziców przy ul. Kurczaba jest czynny od poniedziałku do piątku, przez pięć
godzin dziennie oraz w wybrane soboty. W lutym, rodzice z dziećmi będą mogli
odwiedzić klub od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 9.00 do 14.00,
a także w czwartki od 14.00 do 19.00.
Aktualny harmonogram zajęć można sprawdzić na stronie internetowej Fundacji
Polekont – Istota Przywiązania lub na stronie internetowej serwisu Krakowskiej Karty
Rodzinnej.
Działalność Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3 jest współfinansowana ze środków
Miasta Krakowa. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Nowy klub dołączył do sieci prężnie działających krakowskich Klubów Rodziców,
których aktualnie w mieście funkcjonuje już 39. Pierwsze osiem placówek
wystartowało we wrześniu 2015 r. jako projekt pilotażowy. Od tamtej pory siatka
klubów jest sukcesywnie rozbudowywana. Pomysłodawczynią projektu jest Marzena
Paszkot, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rodziny.
Kluby Rodziców są miejscami spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności
dzieci najmłodszych oraz osób oczekujących na potomstwo. Są to miejsca, w których
rodzice mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami,
problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz tworzyć
nieformalne grupy wsparcia. Kluby realizują swoje zadania poprzez organizację
spotkań ze specjalistami, realizację zajęć rozwojowych dla dzieci oraz warsztatów i
zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.
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