
CO SE U NÁS DĚLO

MACEŠKA MÁ NOVÉ KVALITNÍ ZÁZEMÍ A STALA SE DĚTSKOU SKUPINOU

JARNÍ BURZA
V březnu jsme opět pořádali burzu dětského zboží a dámského oblečení. Děkujeme všem 
dobrovolníkům za pomoc s přípravami a provozem. Děkujeme také všem, kteří přišli 
nakupovat a podpořili tak naši organizaci. Výtěžek z burzy pomáhá financovat provoz 
Rodinného centra.

Konference Na vlastní nohy aneb cesta osamělých “pasažérů”
Dne 16. 1. 2019 proběhla v Karlínských kasárnách v Praze 
konference a diskuzní fórum, která se věnovala 
problematice dětí opouštějících náhradní rodinnou péči. 
V předvečer konference se konala premiéra 
celovečerního dokumentu Pasažéři režisérky Jany 
Borškové, ve kterém po dobu šesti let sledovala čtyři 
mladé lidi po odchodu z dětského domova v jejich 
samostatném životě. Cílem konference i filmu bylo 
upozornit na nelehkou situaci mladých lidí po odchodu 
z náhradní rodinné péče a informovat o možnostech, 
které by tuto skutečnost mohly změnit.

Na konferenci jsme představili naše zkušenosti 
s doprovázením dětí v různých etapách osamostatňování 
po odchodu z pěstounské péče.

Novou velkou hernu s klidovou zónou pro polední odpočinek dětí, jídelnu s výdejnou 
stravy, malou hernu pro výtvarné činnosti, šatnu pro děti i zaměstnance a nové, pro děti 
nyní speciálně upravené sociální zázemí – všechny tyto prostory má nyní v budově 
Rodinného centra v Žamberku služba Dětská skupina Maceška. Po více než osmi letech 
poskytování péče o děti předškolního věku na základě živnostenského oprávnění, získala 
tato služba kvalitní zázemí a status dětské skupiny.

Stavební práce v budově Rodinného centra probíhaly od září do prosince loňského roku. 
Prostory ve 3. patře jsou nyní také bezbariérové a zajištěn je i bezbariérový přístup. Celá 
rekonstrukce byla naplánována tak, aby nové prostory splňovaly požadavky na registraci 
služby na dětskou skupinu.

Od 1. 2. 2019 již tedy služba funguje pod názvem Dětská skupina MACEŠKA a je 
zaregistrována u MPSV dle zákona č. 247/2014 Sb. Naše dětská skupina poskytuje péči o 
děti ve věku od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky s kapacitou 12 dětí. Díky 
rekonstrukci a rozšíření prostor jsme mohli původní kapacitu služby rozšířit a významně 
zlepšit prostředí, ve kterém děti tráví čas v době, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání či 
studují. „Máme radost, že se tento náš záměr podařilo zrealizovat a mohli jsme tak zlepšit 
podmínky péče o děti a nadále podporovat rodiče ze Žamberka a okolí v náročném 
období, kdy se snaží skloubit péči o své děti s návratem do zaměstnání,“ říká Lucie Malá, 
vedoucí Rodinného centra a DS Maceška.

Celková hodnota rekonstrukce a dovybavení prostor stála 2 356 000 Kč. Projekt 
rekonstrukce byl spolufinancován částkou 1 995 000 Kč z Integrovaného regionálního 
operačního programu a městem Žamberk částkou 250 000 Kč. Moc děkujeme také 
firmám Iveco Czech Republic, a.s., KONZUM, o.d., Šmídl s.r.o. a GAF s.r.o. a také 
Pardubickému kraji za finanční příspěvky na dovybavení nových prostor. Děkujeme MAS 
Orlicko za podporu při přípravě a podání projektové žádosti na IROP.

Informace a fotografie naleznete také na našich webových stránkách 
www.cestaprorodinu.cz v sekci Rodinné centrum a Dětská skupina MACEŠKA.

Všechny zájemce, kteří by si nové prostory rádi prohlédli a seznámili se
i s principy fungování této služby, zveme na Den otevřených dveří, který 
budeme pořádat dne 15. května 2019 v rámci oslav Mezinárodního dne 
rodiny. 

Provázení, podpora, pomoc.



PÁLENÍ ČARODĚJNIC

ZAHRADNÍ KLOBOUKOVÁ SLAVNOST

PŘESAZENÍ STROMŮ
U Domu na půl cesty jsme se rozhodli zachránit dva stromy před likvidací a přesadili si je 
na zahradu, kde můžou dál spokojeně žít.

Zveme všechny malé i velké na již 8. ročník Pálení čarodějnic. Akce se koná u Myslivecké 
chaty v Žamberku 30. 4. od 15:30h. Děti se mohou těšit na spoustu zábavných aktivit, letos 
budou celým odpolednem provázet Šmoulové. Můžete se těšit na taneční vystoupení 
Babylenek a ukázku živých sov s výkladem. Odměníme nejatraktivnější malou i velkou 
čarodějnici, takže nezapomeňte svá košťata doma. K večeru zahraje kapela Drums & 
Guitars. Těšíme se na vás!

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

Myslivecká chata Žamberk
(Pod Suticí - soutok Orlice a Rokytenky) 30. 4. 2019

od 15:30h

Užijte si s námi pohodové odpoledne pro rodiny 
s dětmi. Zveme Vás 15. 5. 2019 na zahradní slavnost 
od 15:00 do 18:00, která se bude konat na zahradě 
Rodinného centra, Nádražní 22, Žamberk.

Těšit se můžete na společné tvoření (a zdobení) 
květin a klobouků. Akce probíhá v rámci Festivalu 
rodiny. Klobouk na hlavě vítán.

Zahradní
klobouková 
slavnost
Zahradní
klobouková 
slavnost

15:00 - 18:0015:00 - 18:00
15. 5.  201915. 5.  2019

oslavte s námi Den rodiny

PŘIDEJTE SE K NÁM!

KLUB PŘÍZNIVCŮ

klubpriznivcu@cestaprorodinu.cz  

tel.: 777 680 229

Staňte se členem Klubu příznivců! 
Registrujte se na našich webových stránkách 
nebo nás kontaktujte.

KLUB
PŘÍZNIVCŮ

CESTY PRO RODIN

U
Stránka

Klubu příznivců ZDE

CO CHYSTÁME



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

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ KRESLENÉ POZVÁNKY A PŘÁNÍOBALOVÝ DESIGN

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

Přednáška s diskuzí Ženy, muži a jejich    role a vazby v rámci rodinného systému s MUDr. Jiřím Ježkem

• Beseda s Leošem Halbrštátem
   Za misionářem do Mexika a dalších zemí

• Interaktivní beseda Jak vybrat školu pro   
   své dítě s Martinou Černou

• Povídání na téma Vývoj dítěte v raném 
   věku s Bc. Radkou Chudomskou

• Klub prarodičů s vnoučaty - 
   Relaxační odpoledne v solné jeskyni

• Vojtova metoda s Mgr. Veronikou 
   Štěpánkovou

• předporodní kurz

• pravidelné setkávání na téma
   podpora při kojení

PEČENÍ KOLÁČŮ

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

MĚŘENÍ KVANTOVÝM 

REZONANČNÍM MAGNETICKÝM 

ANALYZÁTOREM

TVOŘENÍ JARNÍCH KYTIČEK

VÝLET NA MATĚJSKOU POUŤ

TVOŘENÍ KLAUNŮ


