Pri príležitosti Dňa matiek sme 11.mája 2009 v Dome kultúry Palárikovo
slávnostne otvorili Klub pre rodičov a deti.
Dôvodov, prečo sme sa rozhodli takýto klub v našej obci založiť je viac.
V prvom rade nám ide o ženy, matky na materskej dovolenke.
Prečo ženy?....... pretože práve oni sú vo väčšine so svojimi detičkami doma na
materskej dovolenke a nemajú možnosť, ani priestory žiť „akýmsi“ spoločenským
životom, ale tým nechceme povedať, že by do klubu mali muži, oteckovia vstup
zakázaný. Práve naopak.
Našim cieľom je podporiť ideu materstva a rodičovstva a založením klubu
vytvoriť priestor pre všetkých, pre ktorých je rodina, materstvo a deti tým
najdôležitejším v živote.
Chceme umožniť matkám s malými deťmi
• vyjsť z pozície sociálnej izolácie, zo stereotypu, ktoré im navodzuje celodenná
starostlivosť o deti,
• rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom.
Zadosťučinením bude pre nás, ak sa nám podarí
• vytvoriť motivačné prostredie pre vzájomné pomáhanie a učenie sa,
• pre stretávanie a zbližovanie sa ľudí rôzneho zázemia, vzdelania, vyznania, pre
ľudí s rôznymi skúsenosťami., pre solidaritu a otvorenosť pre všetky generácie.
Ako to všetko chceme realizovať?
• My poskytneme pre Vás, milí rodičia a Vaše detičky estetické a príťažlivé
prostredie s voľnými aj organizovanými aktivitami zameranými na hru, pohyb
a tvorivosť
• vy nám na báze rodinnej svojpomoci pomôžete obklopiť sa ľuďmi –
dobrovoľníkmi ( prevažne mamičkami na materskej dovolenke), ktoré si
navzájom poskytnú základné služby, kurzy školenia zamerané na zvyšovanie
zručností(napr. jazykové, počítačové kurzy, ručné práce, tréningy pre opätovné
zaradenie sa do pracovného procesu.
Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí vytvoriť klub, v ktorom sa ženy a možno aj
muži-oteckovia na materskej dovolenke budú môcť vzdelávať, prípadne rekvalifikovať,
nadobúdať nové zručnosti a tým objavovať vlastnú spoločenskú hodnotu., jednoducho
povedané prostredie, v ktorom sa budete vy a vaše deti cítiť príjemne a žiť takpovediac
akýmsi spoločenským životom.

Klub je otvorený každý pondelok od 10.00 do 13.00. hod.
O organizovaných aktivitách ( školenia, cvičenie s deťmi, bábkové divadielka pre deti,
rôzne prednášky .... ) Vás budeme informovať vopred prostredníctvom našich novín,
miestneho rozhlasu, informačnými letáčikmi na vývesnej tabuli domu kultúry,
prostredníctvom internetu.

Keby ženy mali pocit, že ich rola manželiek a matiek sa
skutočne rešpektuje,
Nemuseli by ju opúšťať pre niečo lepšie.

Žiaľ, nie všetci si uvedomujú, že budúcnosť národa závisí
od toho, ako sa pozerá na svoje ženy, matky a dievčatá.

