stwo przyjaznej przestrzeni dla rozwoju Twojego małego
brzdąca.

Kultura i edukacja artystyczna
w Twoim sąsiedztwie!
Integracyjny Klub Kultury Olsza stara się w kompleksowy
sposób odpowiadać na potrzeby kulturalne mieszkańców.
Chcemy przybliżyć przekrój działalności naszego Klubu
mieszkańcom osiedla, którzy jeszcze nie mieli okazji do
nas trafić – a warto! Oto wybrane projekty i zajęcia dla
dzieci i dorosłych, które odbywają się u nas w tym sezonie
kulturalnym.
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Warsztaty Hand Made
Są comiesięcznymi spotkaniami z osobami dorosłymi,
które prowadzone są już od ponad dwóch lat. Przez warsztaty rękodzielnicze ,,przewinęły się” dziesiątki wspaniałych
osób, które z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach praktycznych, dekoracyjnych i tematycznych. Może chcesz dołączyć do naszej drużyny? Metryka nie ma znaczenia!
Klub Rodziców
To miejski projekt dedykowany rodzicom (ale także opiekunom) z dziećmi do lat 3. Tutaj czekają na Was dwa razy
w tygodniu: zajęcia z animatorem ogólnorozwojowym, zajęcia z instruktorem muzycznym, spotkania ze specjalistami,
kolorowe i pachnące zabawy multisensoryczne oraz mnó-

Warsztaty Zimowe
Co roku staramy się, aby zarówno Warsztaty Zimowe
jak i Warsztaty Wakacyjne były dla dzieciaków wartościową przestrzenią edukacyjnego rozwoju ich umiejętności
artystycznych. W lutym tego roku nasi uczestnicy m.in.:
uczyli się capoeiry, odwiedzili Muzeum Archeologiczne oraz
namalowali wielkoformatową pracę… kosmiczną!
Zajęcia stałe
Ponad to, osoby dorosłe mogą cotygodniowo uczestniczyć u nas w zajęciach: Zdrowy kręgosłup, Język Angielski,
Język Hiszpański, a dzieci mogą brać udział w: Warsztatach
Muzycznych, zajęciach tanecznych Mini Disco, Warsztatach
Teatralnych, Warsztatach Kreatywnej Plastyki oraz zajęciach z języka angielskiego!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń do nas: 518 267 587
lub napisz: klub.olsza@krakowskieforum.pl
Agnieszka Pięta-Jadczak
Koordynator IKKO

Z wizytą u młodzieży
20 lutego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych przy ul. Spadochroniarzy 1 gościł Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony Piotr Moskała. Został on zaproszony przez nauczycieli i młodzież
naszego Ośrodka w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Młodzież ma głos”, aby przedstawić pracę radnych
i odpowiedzieć na pytania.
Innowacja ma na celu zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do
świadomego udziału w wyborach poprzez umożliwienie
młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na
konkretnego kandydata, dostarczenie informacji na temat
procedur demokratycznych i znaczenia wyborów.
Od lutego do końca czerwca w klasach VI-VIII i ponadpodstawowych w ramach wybranych godzin z wychowawcą
omawiane są tematy związane z samorządnością i wyborami. Raz w miesiącu w wyznaczonym terminie organizowane
zostaną spotkania z radnymi, wyjście do Urzędu Miasta
Krakowa, referendum w sprawie projektu uczniowskiego
(obywatelskiego) i wybory prezydenckie. W ramach innowacji szkoła nawiązała współpracę z Radą Dzielnicy III Prądnik

Przewodniczący Piotr Moskała przedstawia kompetencje
i działania Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Fot. z archiwum SOSW pn. CA i CZR

Czerwony, z Urzędem Miasta Krakowa i Sądem Okręgowym
w Krakowie. Organizując w szkole młodzieżowe wybory
i referendum, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną
aktywność obywatelską.
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