Provázení, podpora, pomoc.

Děkujeme všem za podporu v uplynulém roce.
Rok 2020 byl pro všechny zkouškou, kterou jsme však
společně zvládli. Doufáme, že rok 2021 brzy přinese zlepšení
a budeme se moci opět sejít na nějaké z našich akcí.
Děkujeme také všem donátorů a členům Klubu příznivců,
kteří nám v roce 2020 přispěli.

CO SE U NÁS DĚLO
ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ
PRÁCE S DEZINFEKČNÍMI
PROSTŘEDKY

STÁŽ Z RC SLUNÍČKO
PARDUBICE

Naši pracovníci byli proškoleni
v práci s dezinfekčními prostředky. Díky tomu mohou zajistit
bezpečný provoz všech služeb.

Pracovnice z Rodinného centra
Sluníčko v Pardubicích přijely
načerpat
novou
inspiraci
a podělit se o cenné zkušenosti.

ZAHÁJILI JSME NOVÝ VOLNOČASOVÝ
KROUŽEK FOTO-IT KLUB
V září jsme zahájili nový zájmový
kroužek pro děti - FOTO-IT klub.
Tento kroužek má za úkol naučit
děti dovednostem fotografování
a práci s fotografiemi na PC.

PODĚKOVÁNÍ Z AZYLOVÉHO DOMU
Maminky s dětmi děkují studentům
Gymnázia Duhovka Praha za věcné
a finační dary a pomoc při
doučování školních znalostí.

CO SE U NÁS DĚLO
RODINNÉ CENTRUM
a Dětská skupina
MACEŠKA

AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

ONLINE PRODEJ
ADVENTNÍCH DEKORACÍ

TVORBA VÁNOČNÍCH
DEKORACÍ

DŮM NA PŮL CESTY

Obdarování osamělých
seniorů
UČÍME SE PÉCT

Vyráběli jsme vánoční dekorace
s cílem předat je, ve spolupráci
s městem, osamělým seniorům.
Děkujeme všem, kteří jste se zapojili
do podpory této akce. Společně
jsme tak udělali radost osamělým
seniorům v našem městě a blízkém
okolí.
Vaše vzkazy společně s vyrobenými
dekoracemi
vykouzlily
úsměvy
a někde i slza dojetí ukápla.

Přednáška
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Pět jazyků lásky ve výchově dětí
s Mgr. Martinem Vlasákem,
v omezeném počtu účastníků,
v souladu s vládními opatřeními.

Online
předporodní kurzy
s porodní asistentkou

ŠTĚDRÝ DEN

PŘIDEJTE SE K NÁM!

PŘÍZNIVCŮ
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KLUB PŘÍZNIVCŮ
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Díky velké poptávce o tyto kurzy
a snaze podpořit budoucí rodiče,
jsme jejich realizaci přesunuli do
online prostředí.

TRADIČNÍ VÁNOCE
V DOMĚ NA PŮL CESTY

PRO ROD

Staňte se členem Klubu příznivců!

IN

Registrujte se na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte.
klubpriznivcu@cestaprorodinu.cz
tel.: 777 680 229

Nabízíme tisk samolepek
různých tvarů a rozměrů.
Samolepky na vaše
produkty s vlastním
designem či logem.
Design vám rádi
pomůžeme navrhnout.
email: studio@cestaprorodinu.cz
tel.: 777 680 229

Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

