
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům výše uvedených aktivit.

Petr Šilar
senátor PČR

Blíží se období Vánoc, a tak nezapomeňte, 
na vánoční přání a PF. V našem studiu Vám 
vytvoříme originální přání dle vašich představ, 
firemní i osobní. 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ, PF A JINÉ...

CENTRUM PRO RODINU

VÝLETY S PRÁZDNINOVOU DRUŽINOU

Planetární stezka Záměl – Potštejn

VÝTVARNÁ PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA

ZOO Olomouc

PRÁZDNINOVÝ SRPEN S MACEŠKOU

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE....

Regionální setkání center Pardubického kraje

DŮM NA PŮL CESTY

Nyní službu DPC využívá 8 dospělých 
uživatelů a 2 děti, během července až 
září odešli 2 uživatelé a 4 službu zahájili. 

Uživatelé s pracovníky se prošli Planetární stezkou 
ze Záměle do Potštejna, kde si prohlédli hrad 
a zámecké zahrady.

BURZA FILANTROPIE „Co se naučíme, to nám nikdo nevezme“

V DPC absolvuje praxi nyní 1 studentka 
VOŠ v Pardubicích.

Také se v rámci výuky seznámili s naší službou žáci 
9. třídy ZŠ 28. října v Žamberku.

Také proběhl generální úklid v prostorách DPC 
a naši uživatelé pečovali o zahradu.

Zúčastnili jsme se Burzy filantropie v Ústí nad 
Orlicí s projektem „Co se naučíme, to nám 
nikdo nevezme“, díky kterému bychom rádi 
rozvíjeli dovednosti uživatelů potřebné 
k zajištění vlastní stravy. 
Děkujeme všem, kteří náš projekt podpořili. 
Získali jsme celkovou částku 43 000 Kč. 

DOMOV NA SKALÁCH

ZOO OLOMOUC

MAMUTÍKŮV VODNÍ PARK - DOLNÍ MORAVA

VESKALYPMIÁDA

WESTERNOVÝ DEN

VÍKENDOVÉ TVOŘENÍ

CEMA ŽAMBERK, z.ú.

CO SE U NÁS OD ČERVENCE 
DĚLO A CO CHYSTÁME?

Navštívili jsme společně Senát PČR. Osobně jsme se setkali s Petrem Šilarem 
a zabývali se problematikou sociálních služeb. Dozvěděli jsme se o fungování senátu 
a jeho práci.

Podpořili jsme také festival Harriet Parish, 
zapůjčením stanu pro kavárnu 
a organizací dětského koutku v parku.

V srpnu proběhla školící akce pro 
všechny pracovníky v Nové Vsi. 
Absolvovali jsme školení “Úvod do 
práce s agresí klienta” 
a “Bezpečnost práce na PC”.

DRAKIÁDU

22. října 2016, 15:00 - 17:00

Zveme Vás na

V září proběhl 5. veletrh sociálních 
služeb v Žamberku, kde jsme 
prezentovali naše služby a  prodávali 
výrobky z našeho obchůdku. 
V rámci veletrhu proběhl také den 
otevřených dveří v Domě na půl 
cesty a Domově na skalách,
kdekde si návštěvníci prohlédli prostory 
zařízení a blíže se seznámili se 
specifiky našich služeb. Proběhla 
velmi příjemná setkání s nejen 
odbornou veřejností, ale i dětmi 
z dětského domova a žáky ZŠ.

Žamberk - Karlovice
(na konci ulice Zemědělská, za technickými službami)

Využili jsme slunečných zářijových dní a uspořádali zábavný 
cyklovýlet pro rodiny s dětmi.

Vedoucí Centra pro rodinu Lucie Malá se zúčastnila studijního 
pobytu v rakouském Welsu. V rámci pobytu navštívila mimo jiné  
            rodinné centrum  pro rodiče s dětmi 

EKiZ Klein & GROSS, ubytovnu pro 
mládež a mateřskou školu.

Zveme Vás do našeho obchůdku v Centru pro rodinu, Nádražní 22, Žamberk. Najdete zde spoustu 
originálních dárečků pro sebe i své blízké a během nákupu Vám rádi nabídneme výbornou kávu. 

Těším
e se
 na V

ás

Rozloučili jsme se s létem a uspořádali zábavné odpoledne. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali na stanovištích 
a firmám Teddies, s.r.o., Restaurace Babeta, Generali, které akci podpořily. Děkujeme i panu Pavlu Šotolovi, radnímu 
Pardubického kraje, který tuto akci zaštítil. Velké díky také patří Sboru dobrovolných hasičů Žamberk, SK Divočákům Žamberk 
a Junákům – českým skautům a fotbalistům 1. FC Žamberk, kteří se do akce zapojili přípravou dalších soutěží. Dále bychom 
chtěli poděkovat  kouzelníkovi Harrymu (Josef Lorenc) a malým tanečnicím a trenérkám Káje a Kiki za vystoupení.


