Stretnutie rodičov, sprievodkýň a sympatizantov Lesného klubu Mravenisko
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KC Záhrada
1. Sprievodkyne a koordinácia činnosti LKM
Podarila sa dôležitá vec. Schválili nám v rámci projektov zamestnávania UoZ cez Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny 4 miesta na 6 mesiacov pre naše Mravenisko! Volá sa to dobrovoľnícka
služba, nie je to pracovné miesto. Kto by mal záujem vedieť viac, nech sa obráti na Mišu.
Miša Farkašovská a Terezka Gálová budú koordinovať činnosť, riešiť propagáciu, stránku a pod.
záležitosti. S tým súvisí aj to, že väčšinu mailov budete dostávať od Miši, vedzte, že je koordinátorkou
a keď niečo potrebujete, kontaktujte ju: keď niečo potrebujete riešiť rýchlo, tak na mobil: 0908/736
955, keď nie, tak na mail: misa.farkasovska@gmail.com.
Katka Saboová a Mica Zamkovská sú v rámci dobrovoľníckej služby prijaté ako sprievodkyne. Budú sa
striedať a dopĺňať s ďalšími našimi sprievodkyňami Renátkou Ďurčíkovou, Mirkou Olosovou s Miškou
Ridzoňovou (momentálne obe študentky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odboroch
predškolská a elementárna pedagogika).
Okrem nich sa budú naše deti stretávať pravidelnejšie aj s Ľudom Vaššom, ktorý už jeden piatok bol
medzi nami. Deti boli nadšené! Ponúkol, že ako dobrovoľník bude medzi nás chodiť 2-3 krát do
mesiaca. Rád by aj viac (povedal o sebe, že je také veľké dieťa), ale býva 150 km od nás, na lazoch
v Bielych Karpatoch, kde sa venuje hlavne stromkom a chovu zvierat, a tie ho nepustia.
Mala by sa pridať v júni aj Lucia Rossová, ktorá momentálne robí v Centre voľného času a od
septembra aj Danka Domčeková. Možno vám to príde, že veľa ľudí, ale sme v štádiu, keď tvoríme sieť
sprievodcov a sprievodkýň. Pomaly sa to kryštalizuje na stabilný tým.

2. Prevádzka
Vzhľadom na uvedené super správa – OD MÁJA MÁME TRI DNI!!!!!!! Takže okrem pondelkov
a piatkov pridávame stredy.
Padli aj návrhy na letné obdobie. Počas júla a augusta potrebujeme optimalizovať zabezpečenie
prevádzky LKM. Okrem „normálnej“ prevádzky (3x/týždeň – na týždne, keď budú deti doma), môže
byť niektorý týždeň aj každý deň, a tiež si môžeme zorganizovať nejaké „nocovačky“ bez/s rodičmi...
Jednu-dve noci by si to Mravce mohli vyskúšať na Ponickej Hute (15 km z BB) a potom na dlhšie (asi
predĺžený víkend, aj s rodičmi, ktorí by chceli) v Bielych Karpatoch neďaleko Ľuda Vašša, v jeho kraji,
ktorý dobre pozná a isto by bol s nami. V dedinke Grúň je taký krásny domček, ktorý patrí CHKO Biele
Karpaty a dal by sa požičať (závisí to len od termínu, či bude voľný). Preto, prosím, píšte na mail Miši,
kedy ste preč cez prázdniny, aby to mohla zladiť a dať prvé návrhy prevádzky LKM.

3. Zázemie
So zázemím je to momentálne tak, že na Mestskom úrade BB máme odovzdanú žiadosť (od
februára). Ostatná informácia je, že „stojí“ na stavebnej komisii (tam bola prerokúvaná 7.4.) a mali by
sa ozvať, pretože asi potrebujú doplniť nejaké informácie. Jedná sa nám o pozemok Mestských lesov
v Laskomerskej doline. Tam je opustený pozemok s rozlohou 956 m2, ktorý by sme chceli dostať do

dlhodobého prenájmu. Na ňom by sme chceli osadiť dve maringotky, ktoré by sme svojpomocne
zrenovovali a prestrešili altánkom s pódiom. Proste paráda! Už len ten pozemok;)
Ak máte nejaký tip na vyhovujúci pozemok, sem s ním! Alebo niekoho na odbore správy majetku
mesta, resp. v štruktúrach mesta....

4. Komunikácia
Máme zriadenú adresu: lkmravenisko@gmail.com, na ktorú keď napíšete, príde to všetkým rodičom,
sprievodkyniam/com a rodinám, ktoré chcú dostávať info o programe LKM.

5. Pedagogická koncepcia a pravidlá.... (prevádzkový poriadok)
Intenzívne pracujeme a v priebehu budúceho týždňa a najbližších dní doplníme aj na stránku a
...blabla...

V Banskej Bystrici, 28.4. 2016

Robo Sabo

