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Individuální přístup s ohledem 

Klidné a bezpečné prostředí na úpatí 

Pro�itky a vlastní zkušenosti
Netradiční zá�itky v rámci programů
Kreativní a hravé přístupy k naší práci

 

        na potřeby a věk dětí

        Jizerských vrchů

CÍLE A HODNOTY

od kliky



Bc. Věra Motyčková 
Matěj Bereckei 
Mgr. Štěpánka Kašparová

Dobrovolníci a externí pracovníci 
Odrostlý účastníci akcí
externí lektoři, odborníci, přátelé ...

vedoucí klikových akcí:

LIDÉ V KLICE



Základem naší činnosti s dětmi je
PESTROST a VŠESTRANNOST

Ka�dý program má hlavu a patu, víme kam
směřujeme a co jim chceme předat. 

Mů�eme v klidu říci, �e v Klice jsou děti šťastné.

naše poslání



Tábory - příměstské i pobytové
Víkendy pro děti s přespáním 
Akce pro rodiny s dětmi 
Víkendy pro rodiče a děti s přespáním
Krou�ky Klikařů - všestranný rozvoj 
Programy pro MŠ a ZŠ 
Pokoj Láry-fáry - smyslová místnost
Online aktivity pro MŠ - tematické metodiky

naše aktivity



Divadlo na Kliku - div.  představení
Akce na klíč pro firmy či instituce
Didaktická pomůcka - Duhový had 
Zapůjčení prostoru - soukromé akce
Narozeninové oslavy
Zapůjčení kostýmů - pro příznivce
Aktivity ve spolupráci s jinými subjekty
Akce v Liberci - propagace a snaha rozdávat radost

naše aktivity



Zoologickou zahradou Liberec
Naivním divadlem Liberec
Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci
MAP Liberecko - MAS Podještědí
Technickou univerzitou v Liberci
�ivou kulturou Liberec
Kinem Varšava
MŠ a ZŠ i za hranicemi Libereckého kraje

        a dalšími organizacemi, zapojenými v projektech nebo z nadšení ...

Spolupracujeme s:



proč cesta "inkluze"? 
děti integrujeme u� mnoho let
první tábory vznikly pro Ane�ku
bereme děti jaké jsou
není inkluze ve volnočasovém vzdělávání
ka�dý má svoje místo na slunci



vznik 2016 - 2018
znovuzrození 2021
bezpečné místo dětem 
sdílení a podpora rodičům
informace bez posuzování
trávení společného volného času
vzájemné sdílení zkušeností rodičů i odborníků
platforma pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami

Astronauti ...



Naše aktivity v projektu
Smyslová místnost
preventivní programy - MŠ a ZŠ 

programy Sebepoznání 

vzdělávání asistentů a pedagogů 

neformální setkávání a sdílení zkušeností
destigmatizace a otevřenost k veřejnosti

        - Moje místo na slunci

       - Lépe se znám a víc si věřím

       - metoda Grunnlaget



12. 2. 2022 - Pohádka v knihovně 

17. 2. 2022 - dílny pro všechny 

24. 2. 2022 - přednáška o Homesharingu 

27. 2. 2022 - Liberecký Masopust před radnicí

       - Divadlo na Kliku v knihovně

       - Krajské týdny pro neziskový sektor - KVKLi :)

        a projektu "Být spolu" - v Knihovně

Kde nás můžete zažít ...

www.motyckovicklika.cz



Těšíme se na
setkání s vámi

... nebo
s vašimi dětmi


