
adresa: Rodinné centrum Klbko, Lackova 4, 841 05 Bratislava, mobil: +421-903 778 970,  
e-mail: klbko.centrum@gmail.com, web: www.klbko.sk, pridajte sa k nám aj na Facebook-u 
 

Rodinné centrum Klbko je občianske združenie, ktoré vzniklo už v roku 2002. Denne sa v ňom stretávajú prevažne mamy na 
materskej a rodičovskej dovolenke so svojimi deťmi. RC Klbko funguje na princípe vzájomnej pomoci, pričom dobrovoľníčky z radov 
mamičiek (aktívne členky) sa starajú o celú prevádzku a program centra bez nároku na odmenu. Podporiť naše centrum môžete aj 
finančným darom na náš účet 8604483003/5600 alebo nám môžete venovať svoj čas, energiu, príjemnú náladu a dobré nápady. 
Spojte sa s nami e-mailom alebo telefonicky a staňte sa príležitostným alebo stálym dobrovoľníkom, ktorý plní detské sny. Ďakujeme 
za každú formu podpory. 

Herňa je otvorená každý pracovný deň v čase 9:00 – 11:30.  
V stredu a štvrtok máme otvorené aj poobede v čase 16:00 – 18:00  

PRAVIDELNÝ PROGRAM: 
 

Pondelok:   16:00 – 17:30  –  Včelársky krúžok (každý druhý pondelok) 
Utorok:   09:30 – 10:00  –  Modlitby matiek 
    10:00 – 11:30  –  Bábätkovo 
    10:00 – 11:30   – Poradňa pre potravinové alergie detí 
    16:00 – 18:00  –  Konzultácie so psychologičkou 
Streda:   10:00 – 10:30  –  Tvorivé dielničky pre deti od 1,5 roka 
    16:00 – 18:00  –  Voľná herňa 
Štvrtok:   10:00 – 10:30  –  Spievame si po anglicky 
    16:00 – 18:00  –  Voľná herňa 
Piatok:   10:00 – 10:30  –  Hudobná škôlka pre deti  
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AKTUALITY: 
 

3.11.  Včelársky krúžok pre deti – naučíme sa veľa zaujímavých vecí o včeličkách 
23.11.  Lampinónový sprievod  -  rozžiarime tmavú jesennú oblohu  v Karlovke  
             a zažijeme spolu veľa zábavy 
Tvorivé dielničky pre deti v novembri:  "Hráme sa s farbami„ 

       - 12.11.  Maľujeme jedlými prstovými farbami 
       - 19.11.  Čo okrem štetca môžeme použiť na maľovanie? 
       - 26.11.  Maľujeme kruhy 

30. 11.  Vianočný  jarmok – príďte si kúpiť nádherné vianočné dekorácie, ktoré vytvorili 
              naše šikovné maminy 

 

Daruj Mikuláša  - celý november zbierame sladkosti a drobnosti pre deti zo sociálnych 
domovov. Dobroty môžete priniesť počas otvorených hodín Klbka a odovzdať službe. 
Vianočné dielničky pre mamičky a detičky - termíny budú uverejnené na našej stránke  
a na facebook-u. 

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ V  DECEMBRI: 
 
•  Mikuláš pre najmenších 
•  Daruj Mikuláša - zbierku sladkostí a ovocia zanesieme deťom zo sociálnych domovov 
•  Kapustnica 
 

Zmena programu vyhradená, pre aktuálne informácie sledujte našu stránku www.klbko.sk a facebook. 

http://www.klbko.sk/

