Vážení spoluobčania, milí vlašania a obyvatelia okolitých miest a dedín.
Čas dovoleniek a prázdnin sa rýchlo skončil a je potrebné znovu nastúpiť do práce a
do školy. Pre nás dospelých je tu opäť neľahká úloha, zosúladiť pracovné a domáce
povinnosti tak, aby sme ani jedny, ani druhé nezanedbávali. Určite nás neraz napadne, či
máme dosť času na svoje deti, či sa im dostatočne venujeme, či nie sú v zlej spoločnosti, keď
sa im my práve nemôžeme venovať, a čo vtedy práve robia. Jedno z riešení dilemy, čo s
deťmi v čase, keď sa im práve nemôžeme venovať je - prihlásiť ich na činnosť do centra
voľného času, kde pod odborným vedením môžu rozvíjať svoje záujmy, nadanie, talent,
zabávať sa, zapojiť sa do súťaží, nájsť si kamarátov – jednoducho kvalitne a zmysluplne
tráviť svoj voľný čas.
Aj mestečko Spišské Vlachy má svoje centrum voľného času, ktoré sa na Vás teší
a rado by Vám a Vašim deťom ponúklo len to najlepšie. Veď kto by nechcel pre svoje dieťa
len to najlepšie? Kto by sa bránil tomu, aby jeho dieťa mohlo naplno rozvinúť svoju
osobnosť, a to všetko pod ochrannými krídlami kvalifikovaných osôb?
Verejní predstavitelia Mesta Spišské Vlachy v školskom roku 2013/2014 schválilo
členský príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra pre zákonných zástupcov
detí a iné osoby prijaté na záujmovú činnosť a to vo výške 1,- Euro mesačne a u osôb nad 18
rokov to činí 2,- Eurá mesačne. Naviac, mesto oslobodilo od platenia príspevku tých
zákonných zástupcov detí, ktorí preukážu, že sú v hmotnej núdzi.

Pre nový školský rok pripravilo centrum, v rámci svojich materiálnych a personálnych
možností, bohatú ponuku pravidelnej záujmovej činnosti - záujmových krúžkov pre deti,
mládež a nechýba ponuka ani pre dospelých záujemcov do tridsať rokov. Rozšírili sme
ponuku krúžkov o niektoré zaujímavé novinky. Komplexnú ponuku záujmových útvarov aj
s prihláškou nájdete na vlašskej webovej stránke www.spisskevlachy.sk/cvc
Okrem pravidelnej záujmovej činnosti bude centrum uskutočňovať aj nepravidelnú
záujmovú činnosť, a to formou kultúrnych, športových, spoločenských podujatí, súťaží,
výletov, exkurzií, tvorivých dielní, besied zameraných na rozvoj vedomostí a zručností
získaných
v
škole.
Počas prázdnin to budú najmä prázdninové tábory a krátkodobé podujatia podľa prejaveného
záujmu
na
základe
monitoringu.
Budeme uskutočňovať aj poradenské a informačné aktivity pre deti a iné osoby v oblasti
využívania voľného času a aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov.
O našich aktivitách budeme verejnosť informovať najmä cestou našej webovej stránky
a facebooku CVČ. Touto cestou sa prihováram aj riaditeľom škôl v meste a blízkom okolí so
žiadosťou, aby boli otvorení k spolupráci s nami, pretože naše ciele sú spoločné.

So želaním všetkého dobrého v
riaditeľka CVČ v Spišských Vlachoch.
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