Kedves Gyerekek, Fiatalok, Szülők és Nagyszülők!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a vattai „Jó kis hely” közösségi tér induló
programjaira, amelyet az EFOP - 1.4.3-16 számú pályázat keretében Vatta Község
Önkormányzata valósít meg.
Közösségi terünk elsődleges célja a hiányzó szolgáltatások biztosítása, játékos készség- és
képességfejlesztés, családbarát szabadidős programok nyújtása és szakemberek által tartott
életvezetési tanácsadás a Vattán és Borsodgeszten élő 0-25 éves korosztály, valamint szüleik,
nagyszüleik számára.
A "Jó kis hely" program jelenlétével, a helyi szükségletekhez alkalmazkodó innovatív és
alternatív elemeivel segítheti a közösség megújulását. A család minden tagja számára igyekszünk
szolgáltatásokat biztosítani a békés kikapcsolódáshoz. Nálunk olyan élményekkel
gazdagodhatnak a Kicsik és Nagyok, amelyek kevésbé vagy egyáltalán nem hozzáférhetőek. A
jókedv és a móka garantált!

Klubjaink korcsoportonkénti bontásban:

1. Bűbájház Baba-Mama Klub
2. Bóbita Klub
3. Tündérkert Klub
4. Miénk a pálya Klub
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Bűbájház Baba-Mama Klub
Koragyerekkori programok a gyerekek és szüleik, valamint várandósok és babát tervezők
számára
Péntek délelőttönként az alábbi lehetőségek válnak elérhetővé:
-együttműködés szakemberekkel
-tájékoztató fórumok, szakmai tanácsadás
-egészséges életmódra nevelés
-baba-mama torna
-zenés-mesés foglalkozások
-beszélgetőkörök
-segítségnyújtás a mindennapi problémákban
Bóbita Klub
Játékos foglalkozások a legkisebb gyermekek számára a szülők, nagyszülők bevonásával
Kéthetente hétfő délelőttönként:
-zenés, mesés, verses foglalkozások
-speciális fejlesztőjátékok

Tündérkert Klub
Játékos képességfejlesztő foglalkozások óvodások és szüleik, nagyszüleik számára
Kéthetente hétfő délutánonként:
-interaktív mesék
-kreatív kuckó
-mozgásfejlesztés
-egészséges életmódra ösztönzés
-boldogságórák
-önbizalomerősítés
-stresszoldás
-játékos látásjavító gyakorlatok
-észpörgető - okosító torna
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Miénk a pálya Klub
Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai
Keddtől péntekig minden délután:
-iskolai felzárkóztatást segítő tevékenységek
-a hatékony tanulás fortélyai
-pályaorientáció
-idegennyelv oktatása
-önbizalomfejlesztés
-konfliktuskezelés
-stresszoldás
-boldogságórák
-egészséges életmódra nevelés
-sportprogramok
-zenés foglalkozások
-kézműves programok
-közösségfejlesztés
-tehetséggondozás
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt programjainkra a Vattai Önkormányzat Nagy
Termébe! Havonta egyszer szombaton is rendelkezésre állunk, hogy a hétköznap elfoglalt szülők
számára szintén lehetőség nyíljon a részvételre és a gyerekekkel való önfeledt játékra!

Ajtónk nyitva áll a mókára, kacagásra és kikapcsolódásra vágyók előtt!
Korán István Attila
polgármester
Munkatársak:
Sebő Evelin
Patakiné Veres Magdolna
Jónáné Keszler Krisztina
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