Tisztelt Szülők, Látogatók! Kedves Diákok!

Örömmel tudatjuk Önökkel, Veletek, hogy 2012. októbertől színes programokkal, rendszeres nyitva
tartással, igényes környezetben várjuk látogatóinkat a Piarista Közösségi Központban (PIKK-ben)!
A tornaterem mögött, az udvari játszótér mellett az elmúlt évben nyitott meg a PIKK, amely komplex
létesítmény szabadtéri játszótérrel, kisgyermekek számára kialakított játszószobával egy ifjúsági
klubhelységgel.
A SZITI Egyesület, a Diákcentrum és a Piarista Gimnázium közös pályázatának keretében októbertől
ingyenes személyiségfejlesztő és szabadidős programok valósulnak meg heti rendszerességgel és
hétköznap délutánonként állandó nyitva tartással várjuk a társasjátékozni, beszélgetni, internetezni
vágyó fiatalokat. Ifjúsági Információs Pontként is működünk, szórólapokkal, ifjúságot érintő, érdeklő
kiadványokkal rendelkezünk, emellett szívesen válaszolunk a fiatalok kérdéseire tanulás, képzés,
önkéntes lehetőségek, tanfolyamok kapcsán.
A PIKK ifjúságsegítő-tanácsadó munkatársai: Kósa Lászlóné Tóth Krisztina magyar szakos bölcsész és
egészségfejlesztő mentálhigiénikus, valamint Kerekes Gellért történelem szakos bölcsész, volt piarista
diák.
Októbertől induló rendszeres és ingyenes programjaink:









Minden hónap első szerdáján 14:30 - 16:00 között Grafika és festészet foglalkozás
Minden hónap harmadik szerdáján 14:30 - 18:00 között Tűzzománc foglalkozás
Minden hónap második és negyedik csütörtökjén 14:30 - 17:00 között Színjátszó kör
Minden hónap első és harmadik csütörtökjén 16:00 - 17:30 között Fotó- és médiaklub
Minden hónap első és harmadik csütörtökjén 15:00 - 17:00 között Életmód klub
Minden hónap második és negyedik keddjén 14:30 - 16:00 között Disputa kör – a kulturált
vitatkozás művészete
Minden hónap első és harmadik hétfőjén 14:00 - 16:00 között Családi életre nevelés klub
Minden hónap negyedik hétfőjén 14: 30 - 16:00 között Vállalkozói ismeretek – hogyan lehet
sikeres vállalkozást létrehozni és működtetni?

A klub nyitvatartása:
Hétköznaponként 14-18 óráig.
Elérhetőségeink:
Email: pikkinfopont@gmail.com;
Facebook: Piarista Közösségi Központ
Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A tevékenység a Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda által a 12-29 éves fiatalok társadalmi
részvételének fejlesztése az eddigi munka továbbfejlesztésével, új szolgáltatásokkal, módszerekkel című,
TÁMOP 5.2.5/B/2-2010-0155 kódjelű pályázatának keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg.

