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Každou středu se můžete s dětmi připojit k tématickému programu, který na zámku v Horní Libchavě vede hlavní průvodkyně Terezka.
Seznámíte se zde se zázemím, průvodkyněmi a celým konceptem Živátek. Zápisy se pomalu blíží (18.-20.5.2022), využijte před nimi dnů
otevřených dveří s programem pro předškolní děti i mladší sourozence.

Měsíčník

Od samého počátku se snažíme
upravit prostředí školky tak, aby
bylo inspirativní, plné hodnotných
podnětů a hlavně bezpečné.
Nebrání nám v tom ani finanční
omezení. Spojili jsme síly se
zámkem a společně se snažíme
využít každé příležitosti k vylepšení
zázemí. Při návštěvě si můžete
všimnout např. skříněk pro děti,
závěsné sítě pro prezentaci
výtvorů a nově také koberce, který
položil zkušený Martin Zejmon.

ŽIVA komunita, z. s. duben 2022

Naše hlavní průvodkyně nedávno
úspěšně dokončila kurz s
pedagogickou praxí a nyní usilovně
pracuje na aktivitách pro zvládání
dětských emocí. S příchodem jara
jsme se přesunuli více ven, a proto
přišla na řadu také úprava
venkovního zázemí. Děti mají od
zámeckého týmu k dispozici
venkovní posezení. Lesopark nám
slouží pro přírodovědecké výpravy
či dobrodružné bojovky a
prolézačky zas protáhnou nejedno
dětské tělíčko.

www.zivakomunita.cz

Zápisy se blíží - seznamte se s námi

604 994 942

Opravy a montáže



Proč spouštíme internetový obchod?

Jako první budou k dispozici pracovní listy určené
zejména pro předškolní děti. Jsou tvořeny s ohledem
na věk a zahrnují převážně grafomotoriku, zrakové
vnímání, tvoření, logické úkoly, poznávání množství,
čísel a barev aj. Vzhledem k důležitosti tématu emoční
inteligence máme připravené také emoční kartičky s
aktivitami a návodem. Tyto produkty bude možné
zakoupit v PDF verzi, ale také zkompletované ve
fyzické podobě, příp. zalaminované.
Dále bude možné zakoupit drhané výrobky macramé
např. panenky Bohyně Živa v různých barevných
provedeních s možností věnování, přívěsky na klíče,
náušnice či závěsné dekorace na zeď aj.

Spouštíme internetový obchod

Jelikož jsme nedávno zahájili spolupráci s místní
chráněnou dílnou, budeme se společně podílet na
výrobě vzdělávacích pomůcek, které budeme využívat
v rámci programů našeho projektu Živátka. 
Do nabídky také plánujeme zahrnout tvořivé sady s
návodem, plakáty na míru, náramky z minerálů a
mnoho dalšího. 
V současné době máme spoustu aktivit spojených s
dobrovolnou prací v ŽIVA komunitě, ale také
povinnosti v našich osobních životech. Obchod proto
budeme plnit pomaleji, než bychom si přáli. Věříme
však, že nám to odpustíte a budete mít z našich
produktů stejnou radost jako my. Děláme je s láskou,
jak nejlépe umíme

Jsme nezisková organizace, která teprve začíná
rozjíždět svou činnost. Již několik měsíců dotujeme
provoz z našich vlastních kapes, což není trvale
udržitelné. Naštěstí zpřístupnění aktivních dnů v
Živátkách veřejnosti, nám přináší příjem, který je sice
velmi malý, ale i tak jsme za něj vděční. Chceme mít
komunitní školku cenově přístupnou širšímu spektru
zájemců, a proto řešíme každý dodatečný příjem, který
nám zajistí možnost udržet poplatky na námi
přijatelné výši. A protože jsou mezi námi tvořivé a
zručné členky, rozhodli jsme se jít cestou prodeje
výrobků. Věříme, že se sortiment bude rozšiřovat a
kupující naleznou v našich výtvorech stejné potěšení
jako my. Spojujeme příjemné s užitečným a uvidíme,
kam nás to zavede.

www.zivakomunita.cz

Jaké výrobky si můžete zakoupit? 

Kde můžete nakupovat?

www.zivakomunita.cz/obchod

22

Nákupem podporujete činnosti spolku a projekty, kterých se můžete zúčastnit vy i vaše děti.



Věcné dary

Chcete nás podpořit?

Finanční dary
Pokud nám chcete poskytnout finanční dar,
kontaktujte nás, prosím, na emailu uvedeném níže. Po
domluvě Vám vystavíme darovací smlouvu a o využití
Vašich peněz Vás budeme informovat. 

Podpořit nás můžete také zakoupením výrobků našich
bohyň, výtvorů našich dobrovolníků anebo
nakupováním přes GIVT.cz

Máte doma věci, které již nepotřebujete nebo nám
chcete cokoliv zakoupit? Budeme rádi za jakoukoliv
podporu. Zde je seznam pro inspiraci:

www.zivakomunita.cz

SpolupráceČinnost našeho spolku můžete podpořit mnoha
způsoby. Budeme vděční za jakoukoliv formu, ať už se
bude jednat o finanční dar, Váš volný čas anebo milé
slovo.

hygienické potřeby (toaletní papír, mýdla...)
výtvarné potřeby (štětce, vodovky, barevné papíry,
pastelky, modelína, zdobící materiál, křídy, ústřižky
látek, stužky, polotovary apod.)
kancelářské potřeby (papír, tonery, psací potřeby,
obálky)
vzdělávací pomůcky
hudební nástroje
přebytky ze zahrádek 
pitný režim (kvalitní čaje, domácí sirupy apod.)
textil (zástěrky pro děti, utěrky, ručníčky, ubrusy,
karnevalové masky a kostýmy pro děti...)
výrobky ze dřeva či jiných přírodních materiálů
(kolíčky, špejle, špachtle, polotovary, dekorace)
dražší položky (tiskárna/kopírka, uzamykatelný
regál, montessori pomůcky, projektor, regál na
pomůcky typu kallax...)
občerstvení (např. na různé akce nebo jen jako
chuťovku)

Staňte se naším členem, dobrovolníkem nebo
ambasadorem. 
Chcete nám darovat Vaši službu nebo se pravidelně
podílet na chodu spolku či některého z projektů? Baví
Vás manuální práce a jste rádi na čerstvém vzduchu?
Můžete nám pomoci například při pravidelné údržbě
zázemí nebo při plánování a pořádání akcí. Jste           
 v něčem opravdu dobří? Máte rádi jógu, focení anebo
jazyky? Chcete svůj um předat dál? V případě zájmu
našich členů či širší veřejnosti, můžeme vymyslet
formu spolupráce např. vedený kroužek nebo
seminář. Možností spolupráce je nepřeberné
množství. Napište nám a třeba přijdeme na něco
přímo pro Vás i pro nás.

Kontakt
Email: spolek@zivakomunita.cz
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Nákup našich výrobků
Náš spolek získává část příjmů také prodejem různých
výrobků. Podpořit nás můžete jejich nákupem.
Postupně rozšiřujeme sortiment a mimo pracovních
listů pro předškolní děti bude možné zakoupit také
tvořivé sady, macramé dekorace, vzdělávací pomůcky
z překližky, reklamní předměty, placky s nosící
tematikou, náramky z minerálních kamenů aj.

Věříme, že si každý najde svoji malou radost.


