
Provázení, podpora, pomoc.

SEŠLI JSME SE NA SPOLEČNÉ CESTĚ PRO RODINY

ČARODĚJNICE SI VYZKOUŠÍ JÍZDU ZRUČNOSTI

Na společné cestě pro rodiny, pod tímto názvem jsme připravili workshop, kde jsme              
se setkali s odborníky se sociálních, zdravotnických i vzdělávacích organizací z města                 
a širokého regionu i zástupci Pardubického kraje. Moc děkujeme všem, kteří přijali naše 
pozvání, a budeme se těšit na další spolupráci. Jak workshop probíhal a jaká témata 
zazněla, si můžete přečíst v tiskové zprávě na našem webu.

Čarodějnice a strašidla se budou opět prohánět v Žamberku. Můžete se těšit na odpoledne 
plné soutěží a zábavy pro malé i velké. Budete si moci vyzkoušet čarodějnou jízdu zručnosti 
nebo zvítězit v soutěži o nejatraktivnější čarodějnici. Své vystoupení předvedou břišní 
tanečnice BABYLENKY, k poslechu a tanci zahraje skupina Drums&Guitars. To vše již 30. 
dubna u Myslivecké chaty (Pod suticí - soutok Orlice a Rokytenky). 
Tak nezapomeňte oprášit košťata a dorazit, začínáme v 15:30h.

Pálení
Čarodějnic
Myslivecká chata Žamberk

(Pod   Suticí - soutok   Orlice   a   Rokytenky)

30. 4. 2018 
od 15:30h

RODINNÉ CENTRUM AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

www.cestaprorodinu.cz

Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

Děkujeme anonymnímu donátorovi, 
krásný dar udělal velkou radost.

KARNEVAL

TVOŘENÍ TUČŇÁKŮ

HRÁTKY VE SNĚHU

TVOŘENÍ TUČŇÁKŮ

TVOŘENÍ KRMÍTEK

Pracovníci ze sociálních služeb se 
zúčastnili stáže ve středisku Péče o 

duševní zdraví v Ústí nad Orlicí

Prohlídka Denního psychiatrického 

a gerontopsychiatrického 

stacionáře v OLÚ Albertinum 

v Žamberku

Zátěžový terapeutický program na Kozinci

PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE

Ve studiu grafiky a kreativní tvorby vám nabídneme 
grafické služby včetně tisku až do formátu A3+. Dále je 
možné zde zakoupit spoustu originálních dárečků pro 
sebe i své blízké a během nákupu Vám rádi 
nabídneme výbornou kávu.  Najdete nás v 1. patře 
Rodinného centra, Nádražní 22, Žamberk. 
Více informací naleznete na našich webových 
stránkách.

STUDIO GRAFIKY A KREATIVNÍ TVORBY

PROSTORY GRAFICKÉHO STUDIA
BLOČKY A KÁVA 

K PRODEJI V OBCHŮDKU

Klub pro prarodiče s vnoučaty
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE

NERODIČ promítání filmové novinky 
s besedou na téma 

“Rodina-variace na jedno téma...”

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
• Kurz šátkování
• Jak se konstruktivně pohádat

UŽ VÍM JAK praktické workshopy pro 
dospělé
• Praktická žena dětem i hračku ušije

TVOŘIVÉ DVOUHODINKY 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
• Smaltování příborů
• Vajíčka madeirovaná a malovaná     
    voskem

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ A DÁMSKÉHO OBLEČENÍ
Chtěli bychom ještě jednou moc poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravách a celém provozu 
JARNÍ BURZY DĚTSKÉHO A DÁMSKÉHO ZBOŽÍ. 
Pomáhalo s tím 30 dobrovolníků a 9 zaměstnanců. 
MOC SI POMOCI KAŽDÉHO Z VÁS VÁŽÍME                           
A DĚKUJEME! Moc také děkujeme ZŠ Nádražní za 
zapůjčení prostor.

Zisk z burzy slouží k částečnému pokrytí nákladů 
nezbytných pro provoz Rodinného centra. 
Děkujeme tedy i všem, kteří přinesli na prodej své 
věci, i tím jste podpořili naši činnost.

“Rodina-variace na jedno téma...”

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

TVOŘIVÉ DVOUHODINKY TVOŘIVÉ DVOUHODINKY 

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

PŘEDPORODNÍ KURZ

CO SE U NÁS DĚLO

CO PRO VÁS CHYSTÁME


