KALOKAGATIA –
centrum voľného času v Trnave

do 30.

apríla 2018 môžete darovať

2%
z Vašich daní
na činnosť pre
Kalokagatia - centrum voľného času,
ktoré sa počas celého roka venuje voľnočasovým
aktivitám určeným všetkým vekovým kategóriám.
Vopred ďakujeme za finančnú podporu.
Vaše príspevky využijeme
efektívne na činnosť s deťmi a mládežou.
Údaje potrebné k darovaniu 2 % :
Názov :

Združenie
Centrum voľného času – Kalokagatia v Trnave

Sídlo :

Strelecká 1, 917 01 TRNAVA

Právna forma :

Občianske združenie

IČO :

37985990

KALOKAGATIA – CVČ - aby naše deti nesedeli doma...
Ak by sme chceli jednoducho a výstižne popísať činnosť Kalokagatie, stačilo by napísať
„je tu pre deti a ich záujmy“. Poslanie centra voľného času je však oveľa širšie – už vyše
dvadsať rokov je jeho hlavným cieľom organizovať výchovu a vzdelávanie, ale i zábavu, oddych
a rekreačnú činnosť pre deti a mládež nášho mesta a okolia - najmä v ich voľnom čase. Práve
preto sa snažia jeho pracovníci do výchovnej koncepcie zaradiť také aktivity, aby sa do
popredia dostali všetky záujmy detí, taktiež ich záľuby, nadanie a talent.
V praxi to znamená, že počas celého roka organizujú pre deti, mládež ale i pre dospelých
široké spektrum výchovno-vzdelávacích, záujmových a oddychových aktivít.
V čase školského vyučovania sú to najmä športové a kultúrne súťaže – pohybové,
spevácke, recitačné, výtvarné apod. Okrem postupových súťaží sa deti môžu zúčastniť rôznych
tematických podujatí a aktivít (napr. Deň Zeme, Deň zvierat, Deň zdravia), tvorivých dielní
a korešpondenčných výtvarných a literárnych súťaží.
„Po škole“ majú deti možnosť navštevovať niektorý zo záujmových útvarov - krúžkov.
Ponuka je naozaj pestrá, nájdete v nej spev, tanec, techniku, počítače, umenie. Veľmi
populárna je hra na klasickú gitaru, keyboard, keramický krúžok, výtvarný krúžok, DFS
Trnavček, plastikoví modelári a pod. Kolektív pracovníkov sa snaží každý rok spestriť ponuku
krúžkov nejakou novinkou, od októbra v centre funguje malá škola varenia.
Víkendy patria najmä tým, ktorí obľubujú prechádzky prírodou, nakoľko sa jedenkrát
mesačne stretávajú s malými i veľkými turistami na turistických potulkách v rámci cyklu Turista
roka. K víkendovým podujatiam okrem turistiky patrí aj Karneval pre deti, Kvetná nedeľa,
Adventná nedeľa, a pod.
Počas letných prázdnin je centrum voľného času otvorené deťom, ktoré nechcú tráviť
najkrajšie obdobie roka doma, či na sídlisku. Kalokagatia už tradične organizuje niekoľko
turnusov mestských táborov s atraktívnym programom, rozmanité prázdninové aktivity pre deti
a iné podujatia.
Okrem detí sem však zavítajú občas i dospelí a seniori – tí sa stretávajú na cvičeniach
jogy, na počítačových kurzoch, či na spoločných podujatiach rodičov, starých rodičov a detí
a pod.
Z 2% z dane sa združeniu Centrum voľného času – Kalokagatia v Trnave
v minulosti podarilo zmodernizovať priestory, zakúpiť nové vybavenie a pomôcky na
krúžky, či zabezpečiť dopravu na výlety a sústredenia. Práca s deťmi v krúžkoch je však
stále finančne náročná na materiálové vybavenie, preto združenie privíta 2% z dane aj tento
rok, a využilo by ich na zakúpenie pomôcok, zabezpečenie programu pre deti CVČ ku koncu
roka, zabezpečenie dopravy na sústredenia pre deti a mládež.

