Zoznam návrhov na činnosťKomunitného centra Ovrtlčská
Verzia
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Vyhntovená; 6.7.2S15
Váčšinuz dole uvedených aktivít Lry si občania chceli/vedeii/mohli zabelpečiť sami. Pri niektorých je
vítaná pornoc, súčinnosťčivyjasnenie spósobu činnosti zt:l strany rUU VtČ BA NlM. V prípade činnnstí
so spotrebr:u materiálu a potreby externého odb*rníkalškolitel'a atd'. s pažadovaným honorárom je
potrebné dorisšiťspósob reaIizácie takýchto činne:stíz finančnéhohl'aiJiska,
Mnolrí občania boli v čase výzvy na zozbieranie týchto predstáv na dovnlenke, Zoznam bude teda
ešte rozšírený,

1,

2,
3.

4.
5.
6.
7,

literárny klub - čítaťa raz za mesiac sa str*tnerRe a pri kave a cali sa porOzpr3ygge fi c§rn
sme čítali.

pravide|né stnetnutia občianskych zdnužení zo štvrte ŠnnnPl pósr:biaclch v MČ BA Nlvl
v prospech rozvoja mestskej časti
stretnutia občanov s poslancami - v dahodnutých termínoch - mnohí pracujúci rodičia
s deťmi nemajú čas ísťza nimi

stretnutia občanov so stařO§t§rn -- podobne al<o hore
filnrový klub pre dospelých
filmavý roaprávkouf klt*b pre deti
tvorivé dielne pre predškolské deti - práca s rozi. materiálnri
8" angličtina pre predškolské deti
9. základy tanca pre malé deti
]"0, tvorlvé v,ýtvarné dielne pre deti
]"]". stretnutia seniorov s odborníkmi na zdravie, výživu, pohyb, zdravý život ai,

+

poradenstvo

]"}. čitái"eň

13, rnožnasť osláv narodenín detí
j.4. n,ložnnsti prenájmu rriestnosti na rodinnú oslavu
organizovaní spoločn,ých akciívo štvrti
16. rnožnr:sť hier pre deti v prípade vel'rni zlóho počasia - herňa
17. pravidelné cvičenia yogy pre matky
1.8, pravidelrré jednoduché cvičenia pre seniorov na udržanie keindície
]_5. mrržnosť stretnutí občanov pri

19. krúžokspoločenských hier
2ú, diskusnÝ ktub na aktuálne témy
21_, minišportorný klub pre najrnenšie deti

s

jednoduchými hrami napr. triafanie kolkov

2ž. dramatícký krúžokpre malé deti
23" Prednášky * semináre pre radičov: Nosíme sa v babyšatke, Psychalogická príprava na
škóikLi/§kclu

24. Montessori herňa25. Divadielko pre deti
26. Karneval pre deti zo štvrte, podobne Mikuláš,
27. §ezónne tvgrivé dielne {maIovanie kraslíc,.."i
28. tsurzy detskóho oblečenia
29. Detské fotenie
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