Milí rodičia,
Mestská časť Košice -Krásna sa v posledných rokoch nielen rozširuje, ale aj omladzuje. Mladé
rodiny s malými deťmi majú svoje potreby a k ich plnohodnotnému napĺňaniu určite patria aj
najrôznejšie služby a „babyfriendly“ prostredie. Takým prostredím je aj materské centrum.
Občianske združenie Haliganda, ktoré toho času prevádzkuje už dve pobočky materského centra
prichádza aj do Krásnej. Tretiu pobočku otvára práve v piatok 7. septembra.
Komu je materské centrum určené? Predovšetkým rodičom na materskej a rodičovskej
dovolenke a ich deťom do 3 rokov. V príjemnom a útulnom prostredí zariadenom ako veľká
obývačka a detská izba je priestor na stretávanie sa rodičov, opatrovateľov, starých rodičov, ktorí
sem prichádzajú s deťmi, aby tu spoločne trávili voľný čas. Herňa materského centra Haliganda
bude otvorená každý pracovný deň 9.00-12.30 a popoludní 15.00-18.30 mimo školských prázdnin
a sviatkov. Deti tu budú nadväzovať prvé kontakty s rovesníkmi, rodičia zažijú svoje deti v iných
situáciách, kedy sa musia dohodnúť s rovesníkmi, podeliť o hračky a podobne. Desaťročné
skúsenosti rodičov dokazujú, že materské centrum je ideálnou prípravou na materskú školu – a to
ako pre deti tak aj pre mamy a otcov. Rodičia tu totiž spoznávajú, aké majú šikovné deti, čo všetko
pod dobrým vedením zvládnu, ako sa chovajú v kolektíve iných detí, ako prijímajú autority a
podobne. Pre rodičov je centrum tiež miestom, kde sa stretnú s inými mamami a otcami, s ľuďmi,
ktorí riešia podobné otázky vo výchove, v zdraví v napredovaní svojich detí.
Okrem voľne prístupnej herne Haliganda ponúka aj organizovaný program v podobe výtvarných
workshopov pre najmenšie deti a tiež tu bude podľa záujmu prevádzkovať kurzy hudobnej školy
Yamaha, cvičení na fitloptách pre deti, prípadne vzdelávacích jazykových kurzov od
nejmenších detí, cez škôlkarov až po angličtinu pre mamy s deťmi, podpornú skupinu
dojčiacich matiek. Ponuka Haligandy zahŕňa aj krátkodobú opatrovateľskú službu v herni, ak si
mamy potrebujú vybaviť lekára, úrad alebo cvičenie. Možné sú aj prednášky s odborníkmi
(lekármi).
Pozývame všetkých rodičov na otvorenie Haligandy v Krásnej na ulici Opátskej 13 v piatok 7.9.
V čase od 10.00 do 12.00 sa na Vás tešíme. Príďte si zdarma vyskúšať nové priestory, poďte ich s
nami „zaľudniť“ svojimi nápadmi, požiadavkami, smiechom a radosťou Vašich detí. Denná
prevádzka so vstupným 1,50€ na rodinu na celý deň sa začne v pondelok 10.septembra.
Príďte nám povedať, čo by ste pre seba a pre deti chceli, lebo v čarovnej krajine Haliganda je
nemožné na počkanie a zázraky do troch dní :-)
Tešia sa na Vás ľudia z Haligandy
Občianske združenie Haliganda oslavuje 10. výročie. Založili a vedú ho 5 Košičania, zväčša obyvatelia sídliska nad
Jazerom. Dnes prevádzkuje Haliganda materské centrum na Jazere a tiež na sídlisku KVP. Má za sebou 3 ročníky
celoslovenského Festivalu pre deti a ich zvedavých rodičov Krajina Haliganda. OZ sa v Dome kreativity Haliganda
venuje aj práci s deťmi od 3 do 12 rokov, verejným podujatiam pre rodiny s deťmi, organizovaniu koncertov a
divadiel. Haliganda má za sebou množstvo zrealizovaných projektov cez grantové systémy, ktoré sú zamerané na
kultúru, vzdelávanie, zamestnanosť a oživovanie duchovných tradícií. Viac na www.haliganda.sk

