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S Jahodou jsou děti silnější
Opět se vám hlásíme z našeho klubu pro děti JAHODA. Pro ty, co nás ještě neznají, jsme připravili pár důležitých informací o naší
činnosti.
Klub JAHODA byl poprvé otevřen v dubnu 2002. Slouží všem dětem z okolí Prahy 14 ve věku do 12 let pro zpříjemnění jejich volného
času. Do klubu může přijít kdokoli, kdo si chce s námi hrát, povídat nebo si u nás domluvit rande. Cílem klubu je vytvořit bezpečný
prostor pro děti a zabránit tak některým negativním jevům spojeným s nástrahami sídliště, jako je pouliční kriminalita, drogy apod.
Dětem se v klubu věnují dospělí zkušení dobrovolníci, nejčastěji z řad studentů humanitních oborů. Připravují pro ně program a zajišťují
bezpečné prostředí pro jejich hry. Dobrovolníci jsou pečlivě vybíráni, mají speciální výcvik pro práci s dětmi a jsou při své práci
podporováni profesionálními odborníky. Na děti kromě dobrovolníků čekají dvě krásné klubovny, vybavené spoustou hraček, pomůcek
a společenských her. V jedné z nich probíhají bezplatně různé kroužky, např. keramický nebo výtvarný. Druhá klubovna je uzpůsobena
pro všechny divoké i klidné hry a soutěže všech dětí. Součástí nabídky klubu jsou i nepravidelné víkendové akce (výlety, hry a soutěže).

Aktuální informace o klubu JAHODA najdete na našich internetových stránkách, na nástěnce u vstupu do klubu nebo každý měsíc v
pravidelné rubrice JAHODOVÉ MENU, kterou najdete v Listech Prahy 14. Projekt JAHODA je financován z veřejné sbírky "Pomozte
dětem organizované NROS/ČT, ze zdrojů EU z programu ACCESS 2000 a z dobrovolných příspěvků.

KLUB JE OTEVŘEN
Pondělí 14.00 - 18.00
Úterý 14.00 - 18.00
Středa 16.00 - 18.00
Pojďme si společně uvědomit, že jsme součástí určitého prostředí, které můžeme vlastní aktivitou a podle svého uvážení měnit k
lepšímu.Těšíme se na všechny děti, které na náš Jahodový zvonek zazvoní.

JAHODOVÉ MENU
Vítáme vás v naší pravidelné rubrice, ve které Vám budeme servírovat novinky z našeho dětského klubu JAHODA. K dění v klubu i na
sídlišti se budou vyjadřovat nejen naši dobrovolníci, ale hlavně účastníci klubu z řad dětí. Vaše vzkazy a nápady rádi přivítáme v naší
schránce KLUB JAHODA, Vybíralova 969, Praha 9, nebo na telefonu 281 916 352. Děti všem vzkazují: Jahoda má prima klubovnu,
jezdíme na super výlety, vedoucím z Jahody můžeme věřit. Všichni se tu máme rádi.

KONTAKT: JAHODA, občanské sdružení
Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352
jahoda@dobrovolnik.cz
http://jahoda.dobrovolnik.cz

