БРОШУРА ЗА РОДИТЕЛИ
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Chiro (Хиро) е за всички деца от 6 до 18 години
Играта, развлечението и движението са най-важното нещо!

Chiro е най-голямата организация за деца и младежи, говорещи нидерландски език.

КАКВО Е ТОВА
“DE CHIRO”?
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В Chiro ние играем заедно и прекарваме
приятно следобедните часове.
Ръководителите се грижат за весели
занимания: игра на криеница или гоненица
в квартала, разходка пеша с ръководителя,
футбол в парка и т.н. Много движение, но
понякога и почивки за да поприказваме.
Всички са добре дошли в Chiro от 6 годишна
възраст. Има групи за всички възрасти.
Всяка събота или неделя заповядай на
мястото на събирането на Chiro. Можеш да
пробваш няколко пъти. Хареса ли ти? Тогава
се запиши. Ако се запишеш, идваш всяка
седмица. Колкото повече идваш, толкова
повече приятели ще имаш и толкова повече
ще харесваш Chiro. Някои групи на Chiro имат
събирания всяка седмица, други - на две
седмици.
През лятото цялата група отиваме на лагер.
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ЗАЩО ДА ХОДЯ В
CHIRO?
В тази детска организация всички деца
играят заедно в група. Така те имат много
приятели и прекарват весело. Те се учат на
солидарност и на уважение един към друг.
Групите Chiro предлага многообразни
занимания. Така всички деца в Chiro ще
намерят това, което те правят с удоволствие.
Chiro е място, където децата придобиват
опит и където могат да правят грешки.
Ние осигуряваме на децата възможност за
безопасна игра навън.
Много деца за пръв път напускат дома си,
когато отиват на лагер. Така децата се учат на
самостоятелност.
Chiro е младежка организация за говорещи
нидерландски език. Ако не говорите добре
нидерландски език това не е страшно.
Аниматорите имат това предвид. Ти се
отпускаш и се упражняваш нидерландски
език по увлекателен начин.
Когато децата станат по-големи, те
сами организират дейностите и поемат
отговорността. Така те понякога подготвят
всички заедно шоу или големите деца
ръководят игрите на малките деца. Така те
се научават да работят в екип. Всички тези
умения те ще могат да използват през целия
си живот.

Всяка възраст е различна. Затова ние в Chiro играем с деца и младежи на една и съща
възраст. В някои групи момчета и момичета играят заедно, в други групи момчета играят
отделно от момичета.

ОТ 6 ДО 8 ГОДИНИ
➔ Ние играем игри в кръг, на криеница, строим замъци с тролове
и джуджета, пеем весели песнички и т.н.

ОТ 8 ДО 10 ГОДИНИ
➔ Ние играем футбол или на космонавти. Играем и скачаме,
занимаваме се с ръчен труд или отиваме на разходка и т.н

ОТ 10 ДО 12 ГОДИНИ
➔ Ние играем бейзбол или други активни игри. Ние строим
колибки в гората, играем с глина и се преобличаме и т.н

ОТ 12 ДО 14 ГОДИНИ
➔ Ние организираме групови игри и никога не скучаем. В почивките разговаряме
за нашето любимо хоби или за това, какво се е случило в училище и т.н.

ОТ 14 ДО 16 ГОДИНИ
➔ Ние организираме разходка с колелета или театрална постановка. Правим
фотоигри в града или организираме състезание по волейбол и т.н.

ОТ 16 ДО 18 ГОДИНИ
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➔ Ние играем на спортни игри в града или организираме викторина. Учим се сами
да поемаме отговорност за по-малките деца. Ние сами организираме занимания.

+18 ГОДИНИ
➔ Това е възрастта, в която младежите сами стават ръководители . Това е голяма
отговорност, но ти ще научиш много!
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Ръководителите организират занимания за децата. Освен това всяко лято те организират лагер. Това са доброволци. Тяхната мотивация е да
прекарват весело с децата.
Много от ръководители преминават курс за аниматори. Там те учат как да ръководят децата, те се запознават с различни видове игри,
правилата за безопасност, оказване на първа помощ и т.н.
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ЦЕНА: КОЛКО СТРУВА CHIRO?
Вие ще платите около € 25 за цялата година. Членският внос е различен за всяка група. Найдобре е да попитате за цената ръководителя на групата.
С този членски внос групата купува материали за игри и организира занимания. С тях се
плаща и застраховката. Всяко дете е застраховано по време на заниманията, на пътя в Chiro
и до дома.
Много служби връщат част от членския внос. Попитайте за това в здравната каса, OCMW
(център за социално осигуряване), отдела за младежи и т.н.
За лагера ще платите около € 10 на ден. С тях ще се плати настаняването, заниманията
и храната. Съобщете на аниматорите, ако детето ви не трябва да яде нещо. Те ще се
съобразят с това.
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Ако вие е трудно да платите членския внос или лагера, кажете това на ръководителите.
Заедно с вас те ще потърсят решението.

Chiro има облекло за игри.
Облеклото може да се цапа и не
се къса бързо. Групите решават
сами, дали те ще носят облеклото
на Chiro или не.
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ОБЛЕКЛО НА CHIRO

КЪДЕ ИМА ГРУПА НА CHIRO В РАЙОНА?
НАВСЯКЪДЕ В БРЮКСЕЛ И ВЪВ ФЛАНДРИЯ ще намерите групи Chiro.
Можете да потърсите групи на Chiro в района на сайта
www.chiro.be/indebuurt
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Свържете се с групата за да минете да погледнете, да запишете детето си или
да научите повече за групата Chiro.

ИСКАТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?
Пишете ни на info@chiro.be
Или се обадете на 03-231 07 95

