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CO CHYSTÁME

Stále větší zájem o Macešku nás v rámci dokončované strategie rozvoje Cesty pro rodinu 
přivedl k rozhodnutí tuto nadstandardní službu kapacitně rozšířit a ruku v ruce s tím i více 
profesionalizovat. Vybrali jsme si formu dětské skupiny, kterou zavedeme od ledna 2019. 
Máme pedagogicky vzdělaný personál, který se dál odborně rozvíjí. Zachováváme rodinný 
ráz a malý kolektiv dětí, což se nám především s ohledem na věk dětí jeví jako důležité. 
Kapacita naší dětské skupiny bude proti současnosti mírně vyšší - 12 dětí při souběžném 
hlídání - a nově budeme přijímat i děti od 1,5 roku. Tím, že nabízíme sdílená místa, můžeme 
uspokojit i více zájemců.

Naše služba bude i nadále jedinečná mateřským přístupem, individuálním přístupem ve 
stravování a zdraví, pružností co se týká přijetí, konzultacemi s rodiči. Máme profesionální 
přístup podpořený osmiletými zkušenostmi, neustále se vzděláváme. V současné době se na 
změnu připravujeme. 

Jaké novinky chystáme?
Novinkou v Macešce budou smlouvy s rodiči, docházkový systém, prodloužení pracovní 
doby od 6:30 do 17:00, přísnější hygienická pravidla a nové prostory. Kvůli tomu během 
letních prázdnin spustíme rekonstrukci přilehlých půdních prostor. Od září do prosince 
letošního roku budou probíhat stavební úpravy i v současných prostorech Macešky, které 
znovu otevřeme v lednu 2019. Z tohoto důvodu naši službu v období od září do prosince 
přesuneme do náhradních prostor – do přízemního bytu se zahradou v bytovém domě                 
v lokalitě Velký hájek v Žamberku.

Poděkování
Při rozvoji a financování rekonstrukce prostor pro Macešku nám finančně pomáhají 
donátoři, město Žamberk, Burza filantropie. Všem děkujeme. Na předpokládanou sumu 
převyšující dva miliony korun získáme také významnou část zdrojů díky projektům                              
z evropských fondů.

ČARODĚJNICE

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR MACEŠKY 
A TRANSFORMACE NA DĚTSKOU SKUPINU

Přes 300 návštěvníků zavítalo v pondělí 30. dubna na akci Pálení čarodějnic, kterou Cesta 
pro rodinu pořádala již po šesté u Myslivecké chaty v Žamberku.  

V průběhu odpoledne si děti dosyta užily nejrůznějších her a soutěž o ceny pro 
nejpovedenější čarodějnické kostýmy. Nejvíce děti zaujala lanová dráha, kterou pomohli 
sestavit, spolu s dobrovolníkem Jiřím Prokopcem, chlapci z Dědečkovy dílny. „Mám radost, 
že se lanovka podařila a potěšila tolik dětí. Abychom zabavili i dospělé, nechali jsme je                     
v soutěži hádat, kolik lana jsme na lanovou dráhu spotřebovali.“ komentuje Jiří Prokopec. 

Celá akce byla provázena tématem dopravních prostředků. Děti si mohly vyzkoušet 
ovládání autíček, skládání lodičky nebo otestovat znalosti o dopravních značkách. Aby 
toho nebylo málo, přijel i velký traktor, a děti měly možnost si ho prohlédnout z blízka. 

Provázení, podpora, pomoc.
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JARNÍ ÚDRŽBA ZÁHONŮ NA ZAHRADĚ BEZ PLOTU NA PĚŠÍ ZÓNĚ
V zahradě proběhla jarní údržba záhonů s růžemi, levandulí 
a bylinkami. Opět se jednalo o veřejnou akci, kde bylo 
možné se setkat s iniciátory Zahrady bez plotu a také 
pomoci s úpravou záhonků. 

ZÁKAZNICKÁ SBÍRKA KIK
Symbolický šek ve výši 29 070,28 korun převzaly naše pracovnice od zástupců obchodního 
řetězce KiK. Moc děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili a především společnosti KIK.

Zákazníci přispívají od roku 2015 pravidelně do zákaznické sbírky, jež se zaměřuje na azylové 
domy pro matky s dětmi. Vybrané peníze pomáhají azylovým domům s běžným chodem                
a konkrétními potřebami, jako jsou rekonstrukce a vybavení prostor, oblečení, nebo třeba 
vymalování.

PLACKOVÁ DÍLNA NA AIRSHOW V ŽAMBERKU
Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit Airshow na žamberském 
letišti. Tentokrát jsme s sebou přivezli plackovou dílnu a děti si 
mohly samy malovat a vyrábět placky se špendlíkem. Mezi 
nejčastější malované motivy patřila samozřejmě letadla. 
Někteří si nechali placku i podepsat od letců.

NAŠE VÝTVARNÁ DÍLNA NA WINE AND FOOD FESTIVALU
Zavítali jsme s výtvarnou dílnou na Wine and Food festival                                   
v Žamberku. Dětem jsme nabídli možnost si vytvořit poznávadlo, 
roztáčedlo, chytadlo a nechyběly ani placky. Díky krásnému počasí 
bylo posezení v relaxační zóně za Vonwillerovou továrnou velmi 
příjemné. 

OSLAVA 10 LET DOMU NA PŮL CESTY
Uplynulo již 10 let, co Dům na půl cesty v Žamberku pomáhá mladým lidem pod záštitou 
Cesty pro rodinu. Tuto skutečnost si přišli na zahradu Domu na půl cesty připomenout                        
a oslavit pracovníci organizace, bývalí pracovníci Domu na půl cesty, uživatelé služby                      
a samozřejmě nechyběli ani majitelé domu Souradovi, kteří tento objekt už stavěli                             
s myšlenkou pomoci mladým lidem bez opory rodiny. 

„Společně jsme si připomněli důležité okamžiky 
uplynulých 10 let, zavzpomínali na veselé, náročné           
a další situace, které přispěly k současné podobě 
této sociální služby. Paměť nám pomohly osvěžit také 
fotografie a kronika“, říká vedoucí Domu na půl 
cesty Kateřina Adamcová. 

SETKÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
V červnu proběhlo setkání správní 
rady a vedení organizace, kde došlo 
ke schválení výroční zprávy za rok 
2017. Správní rada byla také 
seznámena s plánem činností na rok 
2018.

Výroční zprávu naleznete na našich 
webových stránkách v sekci O nás. 

http://cestaprorodinu.cz/o_nas-33.html


Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.
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RODINNÉ CENTRUM AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

SPORTOVNÍ HRY NA ZAHRADĚ

DÁRCI SPOLEČNOSTI ALBERT

STŘÍHÁNÍ KEŘŮ NA ZAHRADĚ

DOBROVOLNÍCI Z GYMNÁZIA DUHOVKA PRAHA

ZÁTĚŽOVÝ TERAPEUTICKÝ PROGRAM 
PRO UŽIVATELE - VELKÁ DEŠTNÁ

PRÁCE NA ZAHRADĚ

VYMALOVÁNÍ GARSONKY

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

KURZ MASÁŽE KOJENCŮ

PŘEDPORODNÍ KURZ

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
• Rodina a proč je důležitá pro děti i rodiče
• Máma v pohodě
• Přirozená antikoncepce
• Rodič jako trenažér

UŽ VÍM JAK
• Moderní látkové pleny
• Kurz ebru
• Kurz praktické aromaterapie
• Praktická žena dětem i tepláčky 
   a  sukýnku ušije

EXKURZE ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZE ZŠ 28. ŘÍJNA 
V ŽAMBERKU V DOMĚ NA PŮL CESTY

KOUZELNICKÉ ODPOLEDNE
 PRO PRARODIČE S VOUČATY

PO STOPÁCH MÁNI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

PRO SKP CENTRUM

www.skp-centrum.cz

2017

STOLNÍ KALENDÁŘ 
PRO PAPEŽKÁ MISIJNÍ DÍLA

8 Ema

PO sv. Albert

9 Dušan

ÚT  sv. Marie Kleofášova

10 Darja

ST sv. Michael de Sanctis

11 Izabela

ČT sv. Stanislav

12 Julius

PÁ sv. Julius

13 Aleš

SO sv. Martin I.

14 Vincenc

NE sv. Lambert

6. neděle postní  - Květná neděle

Anastázie 15
sv. Damián de Veuster PO

Irena 16
sv. Bernadetta Soubirousová ÚT

Rudolf 17
sv. Inocenc ST
Valérie 18

sv. Krescenc / Zelený čtvrtek ČT
Rostislav / Velký pátek 19

sv. Ema, sv.  Lev IX. / Velký pátek PÁ
Marcela 20

sv.  Anicet / Bílá sobota SO
Alexandra 21

sv. Anselm NE
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

15. týden
16. týden

N

f

P. Pavol Noga s monstrancí při pouti v honduraské oblasti Colón v Sangrelaya, do které přišli první misionáři teprve před 130 lety.

Duben

NOVÉ LOGO A TISKOVINY 
PRO SVP MIMOZA

POZVÁNKA NA OSLAVU 
NAROZENIN

http://cestaprorodinu.cz/uvod-1.html

