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Přijďte pobejt! aneb den otevřených dveří v MC Kostička
Mateřské centrum Kostička v Českém Brodě se připojuje k celorepublikové kampani Sítě
mateřských center a pořádá Den otevřených dveří v pátek 14. května 2009 od 9 do 16 hodin.
Dveře našeho centra jsou otevřené každý den pro ty, kdo mají zájem podílet se na našich
službách pro rodinu. Den otevřených dveří patří těm, kdo aby rádi poznali naši nabídku
služeb, přínos mateřského centra Kostička rodinně i společnosti. Ale také těm, s kterými
spolupracujeme.
V tento den chceme všem příchozím ukázat, jak to v našem mateřském centru chodí, jaký
program a služby nabízíme rodinám v našem regionu. Dozvíte se co jsme podnikli v minulosti
a co plánujeme do budoucna.
Rádi přivítáme každého, kdo se přijde jen podívat, ale i toho, kdo by měl zájem podílet se
na službách pro rodinu v našem městě.
Podrobněji o programu:
VOLNÁ HERNA s průvodcem - dozvíte se, jak to u nás chodí.
VÝTVARNÁ DÍLNA - výroba "mrkacích" záložek do knížky.
VÝSTAVA KOLÁŽÍ Z FOTOGRAFIÍ na téma "Táta dneska frčí".
Ukázky hodin z našich programů ANGLIČTINY (Angličtina s Kostičkou, Anglická
školička) a kurzů KERAMIKY (Šikula).
Zároveň proběhne zápis do těchto programů na školní rok 2010/2011:
od 10.00 do 11.00 hod.
a od 15.00 do 16.00 hod.
Budete si moci prohlédnout naše kroniky, dozvědět se o mateřském centru a našem sdružení
více z aktuální výroční zprávy a dalších propagačních materiálů.
Samozřejmě nebude chybět občerstvení z "kostičkové kuchyně"!
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Kampaň Sítě mateřských center Přijďte pobejt!
Síť mateřských center vytvořila tradici v pořádání dne otevřených dveří u příležitosti Mezinárodního dne
rodiny 15.května. Cílem kampaně je představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce,
sponzorům a médiím mateřská centra jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat
jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce.
Mateřské centrum Kostička (založeno v roce 2003 Občanským sdružením LECCOS)
nabízí změnu v každodenním stereotypu a izolaci během péče o dítě na mateřské dovolené,
vzdělávací i tvořivé programy pro děti, přednášky nejen pro maminky, prostor pro hru dětí v
inspirativním prostředí a pro první sociální kontakty vašich dětí v kolektivu, příležitost k odpočinku,
výměně zkušeností a seberealizaci rodičů nejen na rodičovské dovolené, výlety za poznáním a do
přírody, několikrát ročně společnou rekreaci.
Občanské sdružení LECCOS
Poskytuje a rozvíjí v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a
mládeže. Vytváří programy pro děti a mládež ve věku do 6 do 20 let a pro rodiče s dětmi nejen na
mateřské a rodičovské dovolené. Provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a
Mateřské centrum Kostička.
Pro širokou veřejnost organizuje rodinná a kulturní odpoledne, jako je oslava Dne dětí, Drakiáda,
Adventní průvod světýlek a další.
Občanské sdružení LECCOS se významně podílí na veřejném životě města účastí na tvorbě a plnění
cílů Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu sociálních služeb. Je také jedním ze
zakladatelů obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří, jejímž cílem je rozvoj mikroregionu.

