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SVČ Plzeň a DDM Radovánek Kaznějov se spojily v jednu z největších volnočasových organizací v České republice


Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o sloučení dvou významných institucí zájmového vzdělávání a mimoškolních aktivit – Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň a Domu dětí a mládeže RADOVÁNEK Kaznějov. Nově vzniklou organizací je od 1. 1. 2015 Středisko volného času RADOVÁNEK.

„Radovánek je moderní profesionální centrum pro volný čas a zájmové vzdělávání, jedním z největších zařízení tohoto typu v České republice“, říká Bc. Eva Tischlerová, ředitelka organizace.

Radovánek pracuje s téměř 2800 dětmi, mladými lidmi i dospělými v 8 pracovištích v Plzeňském kraji. Propojuje generace, pořádá desítky soutěží, kroužků, akcí pro veřejnost, výukových programů a táborů, podporuje nadané a talentované děti.

„Právě nadaným dětem se chceme v letošním roce obzvlášť věnovat“, plánuje Eva Tischlerová. „Jsme zapojeni do pilotního programu tvorby Krajské sítě podpory nadaných v Plzeňském kraji, chceme navázat spolupráci s plzeňskými vysokými školami a zapojit studenty do práce s dětmi a uspořádat první ročník nového vzdělávacího programu pro talentované s názvem Prométheus.“ Do tohoto projektu je již nyní zapojeno 6 škol a výstupem bude zapojení 2500 žáků z Plzeňského kraje.
Při práci s nadanými a talentovanými žáky dojde k úzkému propojení studentů, kteří se specializují na oblast přírodních věd.
Dále připravujeme letní aktivity pro talentované žáky, soustředění vítězů okresních a krajských soutěží s širším pojetím a individuálním zapojením studentů ze středních a vysokých škol. Novým trendem bude práce v technických dovednostech, kde chceme zapojit dalších zhruba 100 žáků a od září pro ně připravujeme novinky formou nově vzniklých klubů.

SVČ Radovánek nyní najdete v Kaznějově, Manětíně a Nečtinách, v Plzni pak na pracovištích Pallova, Ledecká, Komenského, Petřínská a Sady Pětatřicátníků.

Okres Plzeň – sever:
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
Manětín I2, 33I 62 Manětín
Nečtiny 34, 331 62 Nečtiny

Okres Plzeň – město:
Pallova 52/19, 301 00 Plzeň
Sady Pětatřicátníků 3, 301 00 Plzeň
Ledecká 23, 323 00 Plzeň
Komenského 42, 323 00 Plzeň
Petřínská 43, 326 00 Plzeň

Informace:
Bc. Eva Tischlerová, ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK
tel.: 737 215 121
e-mail: tischlerova@radovanek.cz, www.radovanek.cz




