
CO SE U NÁS DĚLO
Daně Hubálkové se podařilo získat ocenění ŽENA REGIONU 2018

Dokončení rekonstrukce půdních prostor MACEŠKY

Danu Hubálkovou nominovala Síť pro rodinu, z.s. do devátého ročníku prestižního ocenění  
Žena regionu za Pardubický kraj. Zakladatelkou soutěže je Denisa Kalivodová a soutěž se 
koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky. 
V hlasování veřejnosti Dana obdržela v konkurenci dalších devíti již vybraných 
nominovaných aktivních žen Pardubického kraje nejvíce hlasů a postoupila do národního 
finále. Zde získala za svoji činnost a přínos v regionu zvláštní cenu Senátu Parlamentu České 
republiky, kterou ji předala mistopředsedkyně Senátu Miluše Horská. 

Dana dodává: „Ocenění je odměnou za práci celého našeho týmu pracovníků, 
dobrovolníků a všech, kteří se snaží nám jakkoliv pomoci.“ 

Bližší informace o soutěži najdete na http://www.zenaregionu.cz/.
Video ze slavnostního galavečera zde.

Dana byla pozvána k rozhovoru do Pardubického rozhlasu a do regionální pobočky ČT. 
Celý rozhovor k poslechu zde.

Provázení, podpora, pomoc.

Rekonstrukce Macešky v našem Rodinném centru byla úspěšně dokončena a děti tak 
mohou trávit čas v nových a větších prostorách. Projekt byl spolufinancován 
z Integrovaného regionálního operačního programu EU a městem Žamberk.

Moc děkujeme firmám Iveco Czech Republic, a.s., KONZUM, Šmídl s.r.o., GAF s.r.o. 
a Pardubickému kraji za finanční příspěvky na dovybavení nových prostor Macešky.

Chtěli bychom také poděkovat MAS Orlicko za podporu při přípravě a podání projektové 
žádosti na IROP.

SHLÉDNĚTE REPORTÁŽE Z NAŠÍ ORGANIZACE

Pardubický kraj 
má svou Ženu regionu. 

Pomáhá rodinám.

Dům na půl cesty 
v Žamberku pomáhá 

mladým lidem.

Kdo je žena regionu 
Pardubického kraje?

Slavnostní galavečer v Senátu PČRPředávání ocenění Žena regionu 2018 v Pardubicích

https://www.youtube.com/watch?v=xUi1EnlCSDo&t=28s&fbclid=IwAR0EZm0BLYKczhlwiIW0GqqIlxY3KICYkArpCSAbg92He3jPAta-bfQ8iKI
https://pardubice.rozhlas.cz/euforicke-matky-zalozily-materske-centrum-jedna-z-nich-je-zenou-regionu-7694280
http://vzpravy.cz/zpravy/pardubicko/pardubice/985/video-pardubicky-kraj-ma-svou-zenu-regionu-pomaha-rodinam?fbclid=IwAR1dYuddi3ulZ1QcSKpKnPfMZP50Hvtb-rsORPcvOo3rIGSrlvtALzZyiM8
http://vzpravy.cz/zpravy/pardubicko/ostatni-mesta/1078/dum-na-pul-cesty-v-zamberku-pomaha-mladym
http://vzpravy.cz/zpravy/pardubicko/pardubice/1066/kdo-je-zena-regionu-pardubickeho-kraje?fbclid=IwAR3-rQaRTNiA2iFzP54HsD57WEKfjjeS3E2ofXfr-8UC06N06XuehsDYfYg


CO SE U NÁS DĚLO
DRAKIÁDA

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VÁNOČNÍ JARMARKY S NAŠIMI VÝROBKY

NOVÉ VYBAVENÍ V DĚDEČKOVĚ DÍLNĚ
V rámci projektu “Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického 
a přírodovědného vzdělávání” došlo k dovybavení Dědečkovy dílny. Šikovní 
kutilové mají velkou radost z 3D tiskárny, nové brusky a moderního hrnčířského 
kruhu. 

Ve čtvrtek 4. října se proháněli po žamberské obloze létající draci. Počasí přálo, a tak sluníčko 
i příjemný vítr svědčily na obloze nejednomu drakovi. Registrováno jich bylo přesně 60 a na 
akci se přišlo podívat přes 150 návštěvníků.
Děti se mohly zúčastnit různých dovednostních disciplín, jako byla dračí dráha, skládání 
draka, poznávání pohádek, házení na cíl a nesměly chybět ani oblíbené obří bubliny. 
U stánku s jídlem bylo možné zakoupit sladké i slané dobroty nebo něco na zahřátí.
„Jsme moc rádi, že objednané počasí dorazilo“, říká s nadsázkou Lucie Malá vedoucí 
Rodinného centra a dodává „Podpora rodin je naším posláním, rádi vytváříme prostor pro 
setkávání všech generací. Na akci i letos byla všude kolem nás skvělá atmosféra a to nás 
moc těší“.

V říjnu proběhla 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.

Mezi naše vedlejší činnosti patří také prodej na předvánočních jarmarcích. Již tradičně jsme 
se zúčastnili rozsvícení vánočního stromku v Žamberku s adventními věnci a vazbami. Dále 
jsme navštívili jarmarky v Kostelci nad Orlicí, v zámeckém areálu Žampach a Týništi nad Orlicí.

Drakiáda byla uspořádána za podpory Pardubického 
kraje, firmy GAF s.r.o., Teddies s.r.o. a Masoeko s.r.o. 
„Děkujeme všem sponzorům, pomocníkům a také 
návštěvníkům, za podporu naší organizace. Věřím, že 
v příštím roce se opět potkáme na nějaké z našich 
dalších akcí“, říká Dana Hubálková ředitelka 
organizace. 



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

DÁRKOVÉ POUKAZY JMENOVKY NA DÁRKY KALENDÁŘE S FOTOGRAFIEMI

DÁRKOVÝ POUKAZ

2000,-
v hodnotě

NA NÁKUP OBLEČENÍ

PODZIMNÍ BURZA 

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE

KURZ ŠÁTKOVÁNÍ
s Pavlínou Marešovou

MIKULÁŠ

NÁVŠTĚVA FAJN PARKU

VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÝROBA VÁNOČNÍCH 

DEKORACÍ

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA

PARTNERSKÉ VZTAHY

ŠTĚDRÝ DEN

• Přednáška s diskuzí s MUDr. Jiřím Ježkem -     
   RODINNÝ SYSTÉM A MOJE ROLE V NĚM

• Beseda s Táňou Brodskou - 
   NE-DOKONALÁ ŽENA

• VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

• MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ 
   s Petrou Pomajbíkovou

• ZPÍVÁNÍ KOLED U STROMEČKU

• VÁNOČNÍ KAMION ŠMÍDL přijel opět 
rozdávat radost

• hračky pro děti věnovala FIRMA TEDDIES

• díky projektu KRABICE OD BOT dostaly 
děti z Azylového domu vánoční dárky
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