
CO SE U NÁS DĚLO

BURZA FILANTROPIE 2020
Děkujeme uskupení firem Jsme tu doma, zejména 
obchodnímu družstvu Konzum a městu Žamberk 
za příspěvek na Burze filantropie konané v Ústí 
nad Orlicí. Burzu uspořádal Konep z.s. za podpory 
Pardubického kraje. Celkový příspěvek 12 500,-Kč 
jsme získali na vybavení do nového Foto-IT klubu 
pro děti, který otevíráme od října. 
Blíže o myšlence Jsme tu doma najdete na 
stránkách Konzumu https://jsme-tu-doma.cz/. 
Oceňujeme a vážíme si jejich přístupu 
a respektu k místu, kde podnikají. Stojí to za 
přečtení.

I v letošním roce probíhala spolupráce se 
spolkem Mezi trámy při konání tanečního 
příměstského táboru. Naše organizace 
zajišťuje veškerou administrativu pro tento 
tábor.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PIRÁTY V AZYLOVÉM DOMĚ

TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Rok uběhnul jako voda a zase přišel červenec. Navzdory všem epidemickým 
dramatům, které rok 2020 přinesl, se tábor přece jen konal. Museli jsme ale snížit 
stavy a tak bylo vybráno jenom 15 statečných pirátů. Děti se rozdělily do dvou týmů 
a vymyslely si názvy - Krásnoočko a Mečouni. Samy si namalovaly mapu k tajnému 
pokladu podle návodu, který obdržely. Společně hrály spoustu her, vyráběly lodičky 
a vydaly se na spoustu zajímavých výletů. Navštívily vodní nádrž v Kunvaldě a vybily 
svou energii na hřišti. Prošly se z Pastvin do Petrovic, kde na ně čekalo spoustu 
zábavy. Další den se vydaly do Pardubic a jako správní piráti se plavily na lodi po 
Labi. Na loď se k nim vloupali další piráti, kteří si pro děti připravili kupu soutěží. Děti 
musely ukázat hodně síly a dovedností. Poslední den děti strávily hledáním pokladu. 
Použily k tomu mapu, kterou si nakreslily na začátku tábora. Poklad se zdárně našel 
a naši piráti si vysloužili cukrovou vatu. 

Provázení, podpora, pomoc.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Letošní rok byl poznamenán příchodem COVID-19 a s tím spojená mimořádná 
opatření a  velká nejistota co bude. Dlouho a s obavami jsme čekali, zda budeme 
vůbec moci a schopni v souladu s  nařízeními vlády naše příměstské tábory 
uspořádat. Nakonec vše dobře dopadlo a všechny naše naplánované 
a připravené turnusy mohly proběhnout. 

Jsme za to moc rádi, zvláště kvůli dětem a jejich rodičům, kteří se již od jara ocitli
v nelehké situaci. Je skvělé, že se jim díky těmto táborům mohlo dostat potřebné 
podpory, aby zvládli skloubit rodinný a pracovní život, což bylo v letošním roce 
obzvlášť obtížné.

Uspořádali jsme opět dva tematicky zaměřené – výtvarné – tábory, kde si děti 
vyzkoušely spoustu tradičních i netradičních výtvarných technik. V půlce týdne si 
vždy děti od tvoření odpočaly a vyrazily na výlet, tentokrát do Adrenalin parku 
v Jeseníkách a v druhém týdnu do ZOO Olomouc. V klasických příměstských 
táborech bez speciálního zaměření, které byly celkem čtyři, si děti užily spoustu 
zábavy při venkovních aktivitách na hřištích v Žamberku a okolí a vyrážely 
za poznáním i na spoustu zajímavých míst v našem regionu. Společný čas
v prostorech Rodinného centra vyplnily hry, soutěže a výtvarné a rukodělné 
činnosti. Dva poslední turnusy byly opět určené předškolním dětem. Celkem se
i letos uskutečnilo 8 turnusů táborů a společný čas s dětmi jsme si moc užili. 

Poděkování opět patří všem, kteří tábor zajišťovali, ať jsou to zaměstnanci naší 
organizace, tak i externí spolupracovníci. Moc děkujeme také pracovníkům MAS 
Orlicko za velkou podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následně i při 
samotné realizaci. A samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu 
za spolufinancování. Moc si této podpory vážíme.

https://jsme-tu-doma.cz/


Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

CO SE U NÁS DĚLO

RODINNÉ CENTRUM
a Dětská skupina 

MACEŠKA

AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

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

Během prázdnin jsme uspořádali 
celkem 8 turnusů příměstských táborů
- pro předškoláky, výtvarný a klasický

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

PODZIMNÍ BURZA 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

NÁVŠTĚVA MUZEA 
PARNÍCH STROJŮ

VÝROBA NOVÉHO 
KOMPOSTÉRU

TVOŘENÍ OBALŮ 
NA MOBILY

MALOVÁNÍ 
DÍLNY

TVOŘENÍ KYTIČEK

VÝLET NA ZÁMEKV DOUDLEBÁCH

TVOŘENÍ HRUŠEK 
A JABLÍČEK

DRAKIÁDA

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO 
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

VÝTVARNÝ 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Nabídka tisku kalendářů s vlastními fotografiemi.
Cena za A3 - 200,-, A4 - 160,-

https://cestaprorodinu.cz/klub_priznivcu-71.html
https://cestaprorodinu.cz/


DRAKIÁDA 
Krásný zážitek a atmosféra. 24. září se v Žamberku na Drakiádě potkalo na 40 rodin! 

“Moc vám děkujeme za potkání s Vámi na naší tradiční Drakiádě. Počasí vyšlo 
skvěle, chvilkové bezvětří jsme mu odpustili, ale hlavně - moc jsme si to s vámi užili. 
Děkujeme, že patříte do naší velké rodiny.” říká vedoucí Rodinného centra Lucie 
Malá.

Velké poděkování patří i všem, kteří tuto akci připravili a zajišťovali, dále našim 
skvělým dobrovolníkům a též věrnému podporovateli firmě GAF.
Moc si této spolupráce a přízně vážíme, tato akce je naše srdcová záležitost, která 
nám dělá velkou radost. Děkujeme vám všem!

ŠKOLENÍ ORGANIZACE
Na konci srpna se sešli všichni pracovníci 
organizace na společném školení. Probírali 
jsme principy a hodnoty, kterými se řídíme při  
naší práci. 

S DĚTMI HRAVĚ ANEB CO ÁMOS NEVYMYSLEL

V rámci projektu KONEP – neformální 
vzdělávání se naše organizace připojila 
k projektu „S dětmi hravě aneb co Ámos 
nevymyslel.“  Od července probíhá Klub 
praktických dovedností v Azylovém domě. 
Klub navštěvuje 1x týdně 6 – 8 dětí školního 
věku. V Klubu se děti učí pracovat
s různými nástroji, samostatně řešit úkoly, 
rozvíjet komunikační dovednosti
a podporujeme je v tvořivosti.

FÓRUM RODINNÉ POLITIKY
V září jsme se zúčastnili Fóra rodinné politiky 
v Pardubicích pořádaného Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. 
Jeden z bloků se věnoval předškolní péči, což 
je pro nás nyní velmi aktuální téma. Pokud 
byste i vy chtěli vědět jaký názor na to mají 
pracovníci MPSV a MŠMT, zákonodárci 
a ostatní odborníci, pusťte si záznam 

Pokud Vás zajímají i další témata z oblasti 
slaďování práce a rodiny, stárnutí, výživné, 
bydlení, jak Covid zasahuje do rodin atd., na 
Youtube kanálu Fórum rodinné politiky MPSV 
najdete záznamy všech panelových diskuzí.

KONFERENCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Konferenci pořádá jednou za dva roky 
Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve 
spolupráci s Pardubickým krajem. Záštitu nad 
ní opět převzali místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR Miluše Horská a radní 
Pardubického kraje zodpovědný za sociální 
péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Účastníkům bylo představeno nově vzniklé 
Regionální dobrovolnické centrum 
a prezentováno téma dotačních možností 
od Ministerstva financí ČR, IROPu či MAS 
Poličsko. Firemní sektor zastoupil Otakar 
Klepárník, jednatel Skupiny MEDESA. Příklad 
dobré praxe a to tzv. „rebrand“ značky 
neziskové organizace představila ředitelka 
Cesty pro rodinu Dana Hubálková.

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE.

https://www.youtube.com/watch?v=mWD98gPjAhQ&ab_channel=F�rumrodinn�politikyMPSV
http://www.konep.cz/aktuality/neziskovky-maji-v-pardubickem-kraji-dobre-jmeno-i-podporu/

