Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s.

Příměstské tábory – S Dobrodějem v lese
Lesní mateřská škola Dobroděj,z.s. si pro Vás připravila - Příměstské tábory „S Dobrodějem v lese„
Tábory probíhají o letních a jarních prázdninách, a to v období od 1.7.2019 do 30.6.2022 a jsou určené pro
děti ve věku 2-12 let.
Jednotlivé turnusy jsou věkově rozdělené.
Již nyní si můžete předběžně rezervovat místo pro své dítě na jarní prázdniny 2019/2020 a letní tábory
v roce 2019/2020
Kontakt: koordinátor Věra Kelblová, tel : 605 111 676
e-mail : lmsbrezina@gmail.com
kelblovavera@seznam.cz
Tábory jsou spolufinancované Evropskou unií v Operačním programu zaměstnanost v rámci projektu
Příměstské tábory s Dobrodějem v lese, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011791.
Prioritní osa: sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: strategie komunitně vedeného místního rozvoje, řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Specifický cíl : - zvýšit kvalitu služeb pro rodiny s dětmi
- rozvoj rodinného života
Cílem projektu je poskytnout kvalitní péči dětem pracujících rodičů v době prázdnin v krásném prostředí
lesní mateřské školy Dobroděj v Moravském krasu a umožnit tak rodičům jednodušší sladění jejich
pracovního a rodinného života. Díky spolufinancování Evropskou unií je cena táborů velmi nízká.
Důležité pro nás je poskytnout dětem a rodičům kvalitní péči a kvalitní přístup pečujících osob. K dětem
přistupujeme individuálně. Podporujeme návrat k přirozeným aktivitám a rozvíjíme přirozený
psychomotorický vývoj.
Většinu času trávíme s dětmi venku, v lese, nebo na louce. V případě nepříznivých podmínek využíváme
zázemí tý-pí.
Pokud máte trvalé bydliště v Moravském krasu, nebo jste v této lokalitě zaměstnáni, neváhejte si místo pro
Vaše dítě zarezervovat včas.
Co na Vaše dítě čeká:
- v žádném případě to nebude nuda ☺
-kamarádi a zábava
-prožitky
-tematicky orientovaný program vztahující se k přírodě
- putování přírodou, hry, dobrodružství
- respektující a rovnocenný přístup
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Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Nejbližší volné termíny : jarní prázdniny 17.2. – 23.2.2020
Hlavní prázdniny 2020, termíny upřesníme

Adresa a kontakt:
LMŠ Dobroděj, z.s.
Březina 24, 664 05 Březina
Naši jurtu najdete u lesa za Hlubnou
Tel: koordinátor Věra Kelblová, tel. 605 111 676
e-mail: lmsbrezina@gmail.com nebo kelblovavera@seznam.cz
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