
CO SE U NÁS DĚLO

inspirujeme, podporujeme 
a pomáháme

Jarní měsíce se nesly ve znamení příprav příměstských táborů 
a naděje, že je budeme moci realizovat. 

Završili jsme práci na novém strategickém plánu organizace na další 
tři roky a představili jej na společném setkání zaměstnanců a správní 
rady.

V červnu proběhlo setkání se zástupci speciálních, základních 
a mateřských škol. Diskutovali jsme o možnostech spolupráce v rámci  
svých služeb.

Dne 15. 6. se sešla  správní rada s vedením organizace a byla 
seznámena s účetní uzávěrkou a zprávou o činnosti za rok 2020.

DEN ZEMĚ 22. dubna 

Zapojili jsme se do akce města Žamberk a  v Rodinném centru jsme 
účastníkům akce předávali nezbytné úklidové pomůcky, instrukce 
a pro děti motivační dobroty na cestu a drobné dárečky pro radost.  
Celkem se do úklidu zapojilo 118 osob (30 dospělých a 88 dětí).  Akci 
ve spolupráci s městem určitě zopakujeme i příští rok.

V květnu a červnu jsme v Rodinném centru znovu swapovali.

SWAP neboli výměna věcí, které nepotřebujete, za jiné, s nimiž se rád 
rozloučil někdo jiný. Je to moderní alternativa nakupování 
v klasických obchodech. K “nakupování” kromě symbolického 
vstupného nepotřebujete žádné peníze.

Můžete - ale nemusíte, přinést  dobré oblečení, drobné potřeby 
z domácnosti, bižuterii, hračky a zase si odnést, co se vám líbí a hodí.

Většina “nakupujících” byla velmi mile překvapena, co vše lze takto 
získat.

DEN ZEM
22. 4. 

RODINNÉ CENTRUM



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

 MATEŘSKÉ KRUHY A PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA

 VENKOVNÍ HRY

Maminky se zájmem o kojení, nošení dětí 
a kontaktní rodičovství se setkávaly od 
května na zahradě Rodinného centra. 
S laktační poradkyní mohly rozebírat 
tato témata, své zkušenosti sdílet i mezi 
sebou.

Dále se uskutečnil jeden cyklus 
předporodních seminářů pod vedením 
porodní asistentky.

“Je příjemné nastavit tvář slunci ”a proto Rodinné centrum připravilo 
pro malé výletníky několik her spojených s procházkou v přírodě. Ať už 
to byly hry HURÁ ZA MÁŇOU aneb stopovaná trošku jinak či venkovní 
hra S MALOU ČARODĚJNICÍ, kdy děti podle čarodějnické obálky plnily 
úkoly nebo procházky k připomenutí DNE MATEK i DNE OTCŮ...
Nejlepší odměnou byla radost ze společně prožitých chvil.
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RODINNÉ CENTRUM
a Dětská skupina 

MACEŠKA

AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

PUTOVÁNÍ S MALOU 
ČARODĚJNICÍ

SPOLEČNÁ PRÁCE  PŘI 
OSAZOVÁNÍ SKLENÍKU

VZNIK NOVÉHO ZÁHONU

I HRA JE TERAPIE...
NAHLÉDNUTÍ DO SVĚTA TMY

PRACOVNÍ TERAPIE 
S NÁZVEM RYBA...

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MACEŠKY 
V ZAHRADNICTVÍ

  PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 

• celkem proběhlo 85 individuálních konzultací (on-line i osobně)

• probíhalo setkávání skupiny rodičů dětí se specifickými     
   potřebami 
   
• stále nabízíme emailové psychologické poradenství zdarma

... ZMRZLINA

... LODIČKA

HRY V MACEŠCE



Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

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

Připravujeme pro Vás nový e-shop. Nabízet bude výrobky grafického 
studia, jako jsou svatební oznámení, svatební tiskoviny a alba, 

originální blahopřání, originální buttony, bločky...

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

Ke konci školního roku jsme připravili drobné dárečky pro učitele jako poděkování za jejich práci. 
Navrhli a připravili jsme řadu svatebních tiskovin a krásných papírových alb.

 ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Jarní měsíce ještě neumožňovaly  docházku dětí do 
zájmových kroužků v plném rozsahu. Zajímavou možností a zkušeností 
byl přesun “Dědečkovy dílny” do on-line prostoru. 

V červnu mohly opět 
proběhnout kroužky za 
účasti dětí. Výtvarníci mohli 
dokončit svá dílka, 
Foto-IT klub mohl vyrazit na 
focení zvířátek do firmy 
FITMIN Žamberk.


