
KALENDÁŘE S FOTOGRAFIEMI

CO SE U NÁS DĚLO

KONZUM SBÍRKA - SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV

SPOLEČNĚ JSME VŠE PŘEKONALI

SWAP - VÝMĚNA 

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky Společně za 
úsměv. Pro projekt “Pořízení hraček na zahradu pro 
děti z Azylového domu” jsme získali celkem 5 787,-. 
Nakoupili jsme vybavení na zimní i letní venkovní hry. 
Velké díky patří především obchodnímu družstvu 
KONZUM za podporu neziskových organizací.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili v nepříznivé době. Velké díky patří firmě Iresoft 
s.r.o. za darované desinfekční přípravky a ochranné pomůcky. Děkujeme také 
všem pracovníkům za dodržování hygienických opatření, klientům za skvělou  
spolupráci  a rodičům za trpělivost. Věříme, že pro nikoho z nás nebyla tato doba 
lehká a o to větší je důvod  ukázat všem okolo vás úsměv, který jsme tak dlouho 
schovávali pod rouškou. 

Výměna dobrého oblečení a doplňků, knih, potřeb do domácnosti - vše, co 
už vám nepřináší radost, můžete nechat “plavat”. 
První akci tohoto druhu jsme uspořádali v červnu, určitě ale nezůstaneme u jedné 
a již nyní pro vás chystáme SWAP na říjen, kde budete moci vyměnit nebo darovat 
další kousky.

Provázení, podpora, pomoc.



CO CHYSTÁME

Setkání Správní rady

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

V červnu proběhlo setkání Správní rady a 
vedení organizace, kde došlo
ke schválení výroční zprávy za rok 2019. 
Správní rada byla také seznámena 
s plánem činností na rok 2020 - 2021. 
Výroční zprávu naleznete na našich 
webových stránkách v sekci O nás. 

https://cestaprorodinu.cz/klub_priznivcu-71.html
https://issuu.com/studiocemaamberk/docs/vz_2019


Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

CO SE U NÁS DĚLO, NEŽ SE VŠECHNO ZMĚNILO

RODINNÉ CENTRUM AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

email: studio@cestaprorodinu.cz
tel.: 777 680 229

exkurze s kroužkem 
DĚDEČKOVA DÍLNA

 do firmy GAF

KNIHOTOČ
půjč si knihu, vyměň knihu.Naleznete na chodbě

 v prvním patře RC.

VÝROBABEZINKOVÉ ŠŤÁVY

PRÁCE NA ZAHRADĚ

SPOLEČNÉ GRILOVÁNÍ

PRACOVNÍ TERAPIE
ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY

V době koronavirových prázdnin bylo nutné, aby se děti učily, přestože nemohou docházet do škol. 
Díky darovaným notebookům od firmy Hyundai se tak zjednodušila jejich výuka a mohly lépe vyhledávat informace k úkolům.

Děkujeme člence naší správní 

rady Lídě Langrové za dar 

výtvarných potřeb pro děti 

z Azylového domu. Materiál využijí 

na společné tvoření.

Přednášky a besedy:
•  SOUROZENCI a vliv pořadí narození 

• VÝCHOVNÉ POSTUPY u dětí
 se speci�ckými potřebami 

https://cestaprorodinu.cz/

