
CO SE U NÁS DĚLO
Příměstské tábory

Drakiáda

Stejně jako v loňském roce to u nás o prázdninách žilo, protože jsme opět pořádali 
příměstské tábory pro děti předškolního a mladšího školního věku, které probíhaly bez pár 
dní celý červenec a půlku srpna. Tábory realizujeme v rámci projektu PRÁCE A RODINA, 
jehož hlavním cílem je podpora rodičů při sladění pracovního a rodinného života
 o prázdninách.

Všech 8 zrealizovaných táborů jsme si s dětmi moc užili. Poděkování patří všem, kteří tábor 
zajišťovali, ať jsou to zaměstnanci organizace, tak i externí spolupracovníci. O děti, kterých 
letos bylo celkem 114, pečovalo 8 pracovnic a 2 dobrovolnice.

Poděkování patří také MAS Orlicko, díky jejíž podpoře můžeme tyto tábory po dobu tří let 
realizovat a samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování.

Stáž ve Francii
Dana Hubálková navštívila spolu s dalšími 
zástupci Pardubického kraje, neziskových 
organizací, Czechinvestu a Pardubické 
univerzity  Région Centre – Val de Loire ve 
Francii. 8 členná delegace se zaměřila 
na získávání a výměnu zkušeností 
v oblasti samofinancování neziskových 
organizací a navázání vzájemné užší 
spolupráce jednotlivých organizací.  

Ve čtvrtek 12. září se již tradičně konala Drakiáda. Bylo nádherné počasí, příjemně 
foukalo a tak se na obloze objevil roj létajících draků. Registrovaných draků bylo na akci 
více než 80 a celkem Drakiádu navštívilo na 180 návštěvníků. 

„Ještě teď jsme plné dojmů z toho, jaká byla na akci atmosféra. Bylo to pro nás úžasné 
odpoledne plné krásných setkání s rodinami, kterým už bezprostředně říkáme „naše“. 
Moc děkujeme všem, že přišli, potkali se, zastavili se, popovídali si a užili si krásný slunečný 
den s dětmi, draky, obřími bublinami, profesionálními hasiči, zábavnými prolézačkami, 
plyšovými dárečky a drobným mlsáním“, říká Lucie Malá, vedoucí Rodinného centra.

Drakiáda byla uspořádána za podpory Pardubického kraje a firem GAF s.r.o. Žamberk 
a Masoeko s.r.o. Letohrad.

„Děkujeme všem sponzorům, dobrovolníkům a pomocníkům, díky nimž jsme mohli 
uspořádat další akci pro rodiny s dětmi a vytvořit tak prostor pro trávení volného času 
celým rodinám“, dodává Dana Hubálková, ředitelka organizace. 

Provázení, podpora, pomoc.
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Setkání s pěstouny

Veletrh sociálních služeb

V Domě na půl cesty jsme v září 
uspořádali setkání s pěstouny a  seznámili 
je s naší prací. V Domě na půl cesty již 
přes 10 let pomáháme mladým lidem 
zpravidla od 18 do 26 let, kteří se ocitli bez 
zázemí, a kromě ubytování na 
přechodnou dobu potřebují podporu při 
začlenění do běžného života 
a k samostatnému způsobu života.

Vzděláváme se
Vedoucí sociálních služeb úspěšně 
ukončili jednoletý sebezkušenostní výcvik 
pro pracovníky v pomahajících profesích 
- adlerovský přístup.

Návštěva Krizového centra
Naši pracovníci navštívili nově otevřené 
ambulantní Krizové centrum v Žamberku, 
kde jsme mimo jiné hovořili o vzájemné 
spolupráci.

Dne 18. září jsme prezentovali naše 
sociální služby na veletrhu v Kostelci nad 
Orlicí. Návštěvníci měli možnost se 
dozvědět o jednotlivých službách více 
a případně si zakoupit drobný předmět 
z naší tvorby. 

POMÁHEJTE S NÁMI!

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

Setkání s Radou města Žamberka
Jednali jsme o vzájemné spolupráci 
a zároveň jsme představili naše plány 
v příštím období.

Pracovníci organizace si zvyšovali 
odbornost v oblasti práce s emocemi na 
dvoudenním vzdělávacím kurzu, který 
vedli lektoři z organizace TUDYTAM. 



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

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

CVIČNÝ POPLACH 

S HSZ ŽAMBERK

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

SETKÁNÍ S PĚSTOUNY

VÝLET DO ČASTOLOVIC

STŘÍHÁNÍ A VÁZÁNÍ
 LEVANDULE

VÝLET DO SKIPI 

ODPOLEDNE NA KOUPALIŠTI

POHYBOVÉ HRY 

NA ZAHRADĚ

SVATEBNÍ TISKOVINY

DRAKIÁDA

V září jsme také nechali vymalovat prostory 
Rodinného centra - chodbu, dílnu a klub.


