
OSLAVA 20 NAROZENIN ORGANIZACE 2016

K příležitosti 20-ti let organizace jsme pořádali v pátek 20. května Den otevřených dveří. 
Děkujeme sponzorům za podporu, firmě Masoeko s.r.o. za výtečné maso na gril, Petru Šilarovi 
za soudek piva a všem ostatním za milá přání, květiny, dary a především za jejich účast. 
Děkujeme Vám všem, že jste to s námi oslavili.

Jak šel čas:

CEMA vznikla v roce 1996 a jako občanská společnost se teprve začíná rozvíjet.

Rodinné centrum Pohoda navazuje na původní mateřské centrum, kde se spolu setkávají  
maminky s dětmi. Tak jako tehdy si i teď vzájemně předávají své zkušenosti, povídají si, 
podporují se, spolu s dětmi si hrají, tvoří, tančí a zpívají, vzdělávají se, chodí na výlety, vymýšlejí 
různé akce, na pobavení i poučení. Do aktivit se v posledních letech zapojují i tatínci, výjimkou 
nejsou ani prarodiče.

Když děti povyrostly, vznikl nápad otevřít klub. Klub bez klíče. Děti mohou kdykoliv přijít a odejít 
a pokud se chovají slušně, mohou si zde dělat, co se jim zlíbí – a líbí se jim toho hodně.

A pak je tu Maceška, která má otevřenou náruč pro děti od 2 do 7 let. Děti pohlídá celý den, 
nebo jen ve smluvený čas, kdy si maminka potřebuje odběhnout k lékaři apod. Dětem se 
odsud opravdu nechce.

Jak už bylo řečeno, do centra se mohou děti vracet i ve školním věku. Kluci se tu učí pracovat 
v dílně, holky zkouší vařit nebo šít, anebo mohou vytvořit něco z keramické hlíny.

Ne každý má ale to štěstí, že vyrůstá ve fungující rodině. Občas, se stane, že rodina nějak 
strádá, vztahy se horší, rodiny se rozcházejí a dětem se rozpadá domov. Kam se uchýlit s dětmi, 
nebo i bez nich, když je nouze nejvyšší? Domov na skalách vznikl z potřeby pomoci matkám 
s dětmi, které se octly v krizové situaci z jakýchkoliv důvodů. O tuto službu může požádat 
každá žena, která si myslí, že žije v neúnosných podmínkách. Třeba v prostředí, kde se necítí 
bezpečně, nebo hrozí nebezpečí dětem a ona hledá řešení své situace. Ženy mají možnost si 
s pomocí pracovnic znovu začít skládat po částečkách svůj další, lepší život.  V tomhle domě 
je slyšet dětský smích. Je to jejich dočasný domov.

A pak tu jsou manželé Souradovi, kteří chtěli podpořit mladé lidi, kteří vyrůstali v dětských 
domovech, výchovných ústavech,  vracející se z výkonu trestu nebo to u nich doma nefunguje. 
Prostě je nikdo nikde nečeká, nemají zázemí a hrozí, že svoji situaci bez podpory nezvládnou. 
Postavili dům a následně ho předali k užívání jako Dům na půl cesty. Mladí lidé se zde učí 
hospodařit s penězi, hledat práci, vycházet s okolím, prostě se o sebe postarat a začlenit se 
do běžného života.  
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Ve dvaceti letech aktivní život nekončí, teprve se rozvíjí.  Původní nápad dnes už dalece 
přerostl své zakladatele a rozvíjí se v pestrobarevný organizmus,  který jako košatý strom dává 
ovoce, poskytuje ochranu, nabízí odpočinek a dodává světu naději, že život jde přes naše 
děti dále a věci se mění k lepšímu. Tak co, chcete se taky připojit? Přijďte. Jste vždy srdečně 
vítání. 

Děkujeme všem, kteří nám drží palce. 

za Cestu pro rodinu, z.ú.

Paula Kalousová
komunikace s veřejností


