
CO SE U NÁS DĚLO
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
Léto v Rodinném centru oživily příměstské tábory, celkem proběhlo 8 týdenních cyklů 
a celkem se zúčastnilo 116  dětí. V červenci probíhal výtvarný a klasický tábor pro větší děti. 
V srpnu pak tématické tábory s dinosaury a indiány pro předškolní děti. Děkujeme rodičům 
za důvěru a pracovníkům za skvělý program pro děti. MAS Orlicku děkujeme za podporu při 
přípravě a podání projektové žádosti. Projekt PRÁCE A RODINA je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. 

Současně v červenci probíhal i příměstský tábor v Azylovém domě pro děti ze sociálně 
slabých rodin na téma Máme rádi zvířata. Tábor byl podpořen Pardubickým krajem 
a Obchodním družstvem Konzum.

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ŽAMBERKU 
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. září jsme měli možnost prezentovat naše 
služby na Veletrhu sociálních služeb 
v Žamberku. Děkujeme za pozvání 
a příjemnou atmosféru. 

Současně probíhal Den otevřených dveří 
v našich službách Dům na půl cesty, 
Azylový dům a Krizová pomoc.

ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE MACEŠKY
V současné době probíhá v sídle organizace v Nádražní ulici rekonstrukce celého 2. patra. 
Nově zrekonstruovaný prostor Macešky bude splňovat podmínky pro registraci služby na 
dětskou skupinu s okamžitou kapacitou 12 dětí. Především se ale zkvalitní 
a rozšíří zázemí pro děti i pracovníky.

Provázení, podpora, pomoc.



CO SE U NÁS DĚLO
UKONČENÍ PROJEKTU O KROK DÁL
Ve čtvrtek 6. září jsme se setkali s našimi externími 
spolupracovníky, kteří se podíleli na realizaci 
projektu O krok dál.

V rámci projektu jsme vypracovali strategický 
plán na dalších 5 let. Projekt přinesl do naší 
organizace mnoho změn. Každý krok v životě 
organizace je důležitý a za každým tímto krokem 
stojí pracovníci a příznivci Cesty pro rodinu. 
Tímto chceme poděkovat všem expertům 
a zaměstnancům, kteří se podíleli a vynaložili 
spoustu úsilí, abychom se posunuli o krok dál.

 

ŠKOLENÍ ZPĚTNÁ VAZBA

ŠKOLENÍ FUNDRAISING

V pátek 7. 9. se zaměstnanci Cesty pro rodinu zúčastnili 
školení Zpětná vazba jako nástroj rozvoje a hodnocení 
se skvělou Jolanou Šopovovou.

Fundraising je pro naši organizaci velmi důležitou činností, díky níž získáváme prostředky pro 
pokrytí programových a provozních výdajů. Pracovníci se zúčastnili školení, na kterém si 
vyzkoušeli a uspořádali sbírku za daným účelem. Přímo na místě vybrali celkem 1050,- Kč na 
školní potřeby pro děti do Azylového domu a 650,- Kč na kloboučky pro děti do Macešky. 
Děkujeme také za zapůjčení prostor alternativní půdy Mezi trámy. Celé školení bylo vedené 
skvělou lektorkou Markétou Kunešovou. 

KONFERENCE KRIZOVÉ POMOCI DĚTEM
26. září jsme se zúčastnili mimořádné celostátní 
konference, kterou pořádala v Praze Nadace 
rozvoje občanské společnosti za účasti zástupců 
důležitých nevládních organizací a státní správy 
v rámci projektu Včasná pomoc dětem. Na 
konferenci byly prezentovány výsledky průzkumu 
agentury STEM, kterého jsme se také zúčastnili. 
Hlavním tématem konference byla včasná pomoc 
dětem, které jsou obětmi násilí nebo jsou svědky násilí 
v rodině. Hodně se také mluvilo o dětech v rodinách, 
kde se rodiče rozvádějí a děti jsou svědky jejich sporu. 
Zástupci soudu, policie, OSPOD a organizací 
prezentovali příklady zavádění nových postupů do 
praxe. Kéž by takových dětí bylo co nejméně.



Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

CO SE U NÁS DĚLO

RODINNÉ CENTRUM AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

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
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