Rodinné komunitní centrum se zahraniční spoluprací a návštěvníky z jiných zemí
Zlínský kraj / Kroměříž
Hlavní přínos:
•

posílení neformálních vazeb v komunitě

•

zvyšování informovanosti

•

prevence sociálního vyloučení rodin

•

zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit pro děti

Klubíčko Kroměříž, z. s.1 vzniklo v roce 2002 s cílem vytvořit společný prostor pro rodiče
malých dětí. Klubíčko je dnes ale také skutečným komunitním centrem, do jehož aktivit
jsou zapojováni občané jiných států, kteří na Zlínsku potažmo Kroměřížsku našli domov,
práci a rodinu.
Klubíčko organizuje kulturní odpoledne pro rodiny s dětmi, kde rodiče cizinci přispívají svou
účastí. Například na Skotském odpoledni skotský tatínek na stanovišti učil děti házet kmenem
stromu dle Higland Games. Jiný anglický rodič přispěl svou účastí na Anglickém táboře a stal
se na jeden den vyslancem anglické královny Elizabeth. Další, francouzský tatínek, tři roky po
sobě vařil šneky a dělal ratatouille. Účast na takovýchto odpoledních bývá často početná.
I z těchto kapacitních důvodů byla pro Anglické Vánoce pronajata například školní tělocvična,
kde se angličtí tatínci střídali jako Santa Clausové. Zapojují se také maminky – cizinky.
S jednou čínskou maminkou byl zorganizován čínský příměstský tábor (zaměřený na čínský
jazyk a čínskou kulturu). Tábor měl obrovský ohlas a navazovala na něj dále výstava prací dětí
na čínská témata a čajový obřad, který čínská maminka vedla.
V roce 2012 získalo Klubíčko akreditaci od České národní agentury a stalo se tak hostitelskou
organizací v rámci Evropské dobrovolné služby Mládež v akci. S rostoucím zájmem
o jazykovou výuku byl v dubnu 2012 založen Francouzský klub, který je aktivní dodnes. Klub
je otevřen široké veřejnosti a pořádají se zde různé akce např. „Odpoledne s Coco Chanel“.

Od roku 2013 spolupracuje Klubíčko se zahraničními dobrovolnicemi z Francie, Finska, Velké
Británie, Španělska a Německa. V roce 2015 došlo k rozšíření akreditace, od České národní
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agentury a organizace se stala organizací vysílající. Skupina čtyř mládežníků s vedoucím se
účastní týdenní výměny mládeže ve Finsku.
Je zde otevřen tzv. Open Club - multikulturní setkávání a diskuse pro širokou veřejnost
se zahraničními dobrovolníky. Jedná se o setkávání, která mají multikulturní charakter, akce
jsou zaměřeny na poznávání kultury a tradic anglofonního světa.
Zahraniční dobrovolníci a návštěvníci přináší do Klubíčka interkulturní rozměr umožňující
dětem i jejich rodičům rozvíjet chápání a přijímání různorodosti jako pozitivního jevu
a hodnotit rozdíly mezi lidmi z různých kultur jako přínosné. Organizace věří, že aktivity
Anglického či Francouzského klubu přispívají nejen k pozitivnímu postoji výuky jazyků, ale
také vytváření tolerantních vztahů mezi různými kulturami a rozmanitostmi. Tyto aktivity
vedou ke vzájemnému obohacování a otevírají cestu k respektování různých způsobů života,
myšlení a chápání světa.
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