Provázení, podpora, pomoc.

CO SE U NÁS DĚLO
První čtvrtletí roku 2021 se v naší organizaci neslo ve znamení
dodržování platných vládních opatření v souvislosti s onemocněním
Covid-19. I nadále uzavřené Rodinné centrum, zákaz přítomnosti
dětí i dospělých na zájmových či vzdělávacích aktivitách a zrušení
plánovaných akcí pro veřejnost nám radost nepřineslo. Alespoň
některé přednášky a kurzy jsme uspěšně přenesli do on-line prostoru
a mohli tak být, i když v mnohem menším rozsahu, v kontaktu s našimi
návštěvníky. V březnu jsme bohužel museli uzavřít také naši
Dětskou skupinu Maceška.

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ RODIČE
Úspěšně jsme zrealizovali on-line soubor tematických vzdělávacích
seminářů pod vedením porodní asistentky a laktační poradkyně
Bc. Magdalény Tomanové.

ROZCHOD RODIČŮ A STŘÍDAVÁ PÉČE
On-line přednáška pod
vedením psycholožky
Mgr. Kateřiny Adamcové.
Účastníci získali informace
týkající se nelehkého období
rozchodu rodičů, co je pro děti
v této době důležité, a jak tuto
dobu co nejlépe zvládnout.
Cílem také bylo seznámit
s možnostmi a způsoby péče
o děti po rozvodu, s výhodami
a nevýhodami střídavé péče.

POHYB A ZÁBAVA PRO RODINY
S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI
Připravili jsme jarní procházku s
VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM.
Tři místa a tři úkoly čekaly, až
budou dětmi objeveny a splněny.
Přinesly radost
z pohybu
na čerstvém
vzduchu
a společně
strávený čas
s rodinou.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
• setkávání rodičů dětí se specifickými potřebami se v době
zákazu přesunulo do on-line prostředí
• začali jsme poskytovat psychologické poradenství formou
emailové komunikace
• navázali jsme spolupráci s Terap.io, společností, která
zajišťuje platformu pro on-line konzultace s terapeuty
• od ledna do března proběhlo 40 individuálních konzultací

DOBROVOLNICTVÍ
Pomoc dobrovolníků je pro naši organizaci velkým přínosem a
obohacením. V covidovém období byla pozastavena činnost
zájmových kroužků a zákaz pořádání akcí pro veřejnost, a tudíž
také přerušena spolupráce s některými dobrovolníky. Ovšem v oblasti
podpory dětí z důvodu distanční výuky, bylo dobrovolnictví obrovskou
pomocí. Dobrovolníci pomáhali dětem v Azylovém domě s domácími
úkoly i při samotném vyučování. Složitější byla práce s technikou, která
společně s internetovým připojením občas selhávala. Dětem bylo
potřeba pomoci osvojit si dovednosti při práci v online prostředí, které
školy používají. Naši dobrovolníci takto v období
uzavření škol pomáhali 11 dětem. Zastali velký objem
potřebné práce a skvěle zvládli i nové výzvy, na které
by naši pracovníci v tomto náročném období vůbec
neměli časový prostor, často i znalosti (např. doučování
cizích jazyků, pomoc při přípravě na přijímací zkoušky
na střední školu, práce v on-line prostředí apod.). Díky
individuální podpoře dobrovolníků při distanční výuce
se tyto děti mohly lépe připravovat, zvládat zadané
úkoly a často u nich došlo i ke zlepšení prospěchu.

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ TERÉNNÍ SLUŽBY
Pracovníci terénní služby sociální rehabilitace získali nové dovednosti
v rámci školení na téma “Práce s motivací klienta a hranice služby”.

AZYLOVÝ DŮM A KRIZOVÁ POMOC

V únoru proběhla soutěž pro
děti o výtvarné ztvárnění loga
firmy TEDDIES ŽAMBERK.
Moc děkujeme za udělení
SPECIÁLNÍ KRABICE HRAČEK
pro naše děti z Azylového
domu a krizové pomoci.
Přinesla velikou radost.

RODINNÉ CENTRUM
a Dětská skupina
MACEŠKA

DĚKOVNÝ CERTIFIKÁT

Děkujeme za darované hračky pro děti z Azylového domu.

AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

www.cestaprorodinu.cz

DŮM NA PŮL CESTY

SNĚHOVÉ HRÁTKY V MACEŠCE

RADOST Z DÁRKŮ

VELIKONOČNÍ DEKORACE
DAROVANÁ RODINNÉMU
CENTRU

ZKUSILI JSME UPÉCT PEČIVO
PODLE TRADIČNÍCH
RECEPTUR

HRY VE SNĚHU NA
ZAHRADĚ AZYLOVÉHO DOMU

POZDRAV Z PROCHÁZKY ZA
VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM

POVEDLO SE!

CO PŘIPRAVUJEME
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI
Příměstský tábor
v Azylovém domě,
který je určen dětem
rodičů pobírajících
sociální dávky.

Tanečně - vzdělávací tábor
zaměřený na scénický tanec
a taneční divadlo.
Společně se zkušenými lektory
se děti naučí rozvíjet možnosti
svého těla a projevu. Cílem je
vytvořit společně tématické
představení a doplnit ho
hudebně i výtvarně.

Chystáme novinku pro
teenagery od 14 do 18 let - šicí
dílnu a v ní designovou lahůdku.

Celý týden bude věnován tvorbě
vlastního originálního kousku.

Připravujeme také tradiční
příměstské tábory zaměřené
na výtvarnou tvorbu.....

...a s klasickým
zaměřením na pobyt
venku, výlety, hry a další
prázdninová dobrodružství.
Zrealizujeme 8 turnusů,
které pokrývají většinu
letních prázdnin.

PŘIDEJTE SE K NÁM!
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KLUB PŘÍZNIVCŮ

KLUB
PRO ROD

IN

Staňte se členem Klubu příznivců!

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

Stránka
Klubu příznivců ZDE

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

Nabízíme zpracování a tisk kvalitních papírových samolepek s motivy, které Vám rádi nakreslíme nebo
zpracujeme Vaše vlastní. Můžeme zhotovit i magnety s potiskem a sešity na Vaše poznámky.

V březnu proběhly v grafickém studiu personální změny.
Navázali jsme spolupráci s ilustrátorkou formou stáže
a do studia přibyla nová grafická posila.

Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

