inspirujeme, podporujeme
a pomáháme

CO SE U NÁS DĚLO

OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ
VZNIKU NAŠÍ ORGANIZACE

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Celé prázdniny probíhaly v našem Rodinném centru příměstské
tábory. Přinesly spoustu skvělých zážitků z výletů. Děti na výletech
navštívily chovatelskou stanici FITMIN, trampskou osadu U Foxe,
Sýpku a Muzeum železnice v Rokytnici v Orl. h., Mini zvěřinec v
Častolovicích apod. Čas příjemně plynul u povídání, her a tvořivých
aktivit. Celkem proběhlo 6 turnusů táborů v klasické podobě a 2
turnusy táborů s výtvarným zaměřením.

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ PRO RODINY S DĚTMI
Pro zpestření letních dnů jsme připravili soubor tipů na výlety po okolí.
V zahradě rodinného centra bylo možné si vyzvednout obálku
s kartičkami, které popisovaly cílové místo, nabízely trasu výletu
a možnosti dopravy na dané místo. V cíli každé cesty čekal na
výletníky malý dárek v podobě sešitku, buttonu nebo malovaného
kamínku.

ŠKOLENÍ A NÁVŠTĚVA KOLEGŮ
Ve dnech 30. a 31. srpna se zástupci naší organizace zúčastnili
školení s názvem “RODIČOVSKÁ PŘESVĚDČENÍ A VÝCHOVNÝ STYL”.

Navštívili jsme nízkoprahový klub pro děti a mládež v CENTRU POD
STŘECHOU v Letohradě, který provozuje Oblastní Charita Ústí nad
Orlicí a prohlédli si nově vybudované prostory.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
(v období od července do září 2021)
• Pokračuje setkávání skupiny rodičů dětí se specifickými
potřebami. V září tato skupina oslavila 1 rok svého trvání.
• Od ledna 2022 bychom rádi otevřeli novou uzavřenou skupinu
rodičů zaměřenou na řešení výchovných témat.
• Od září se každé sudé pondělí mohou rodiče potkávat v otevřené
rodičovské skupině a sdílet své zkušenosti s výchovou
a rodičovstvím.
Lze chodit i nepravidelně a bez předchozího přihlášení.
• Uskutečnilo se 51 individuálních konzultací (online i osobně).

WORKSHOPY A SETKÁNÍ V RODINNÉM CENTRU
• V červenci proběhly “MATEŘSKÉ KRUHY” s laktační poradkyní.
• V srpnu a září se konaly workshopy s názvem “FUNKČNÍ MAPA
CHODIDLA”.
• V září se konaly “ŽENSKÉ KRUHY” s tématy “CYKLICKÁ ŽENA”
a “ŽENSKÁ BYLINNÁ NAPÁŘKA”.

SWAPUJEME
V srpnu jsme realizovali další komunitní výměnu
oblečení, doplňků, knih, hraček...všeho, co se
nám doma již nehodí a může potěšit někoho
dalšího.

DRAKIÁDA
Září patří drakům - letošní Drakiáda se opravdu povedla, sluníčko i vítr
nám dělali společnost celé odpoledne. Louka na Karlovicích patřila
stovce účastníků a nebem se proháněli draci různých barev a tvarů.
Novinkou na letošním ročníku bylo skvělé zapojení našich dětí
z FOTO-IT klubu jako reportérů.

RODINNÉ CENTRUM
a Dětská skupina
MACEŠKA

AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

SPOLEČNÝ VÝLET DO
MINIZOO V ČASTOLOVICÍCH

NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ
V ŽAMBERKU

GRATULUJEME KE KRÁSNÉMU
UMÍSTĚNÍ V CELOREPUBLIKOVÉ
VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
“SPOLEČNĚ MALUJEME SVĚT
2021”

ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍCH
I VNITŘNÍCH PROSTOR

VÝSTAVA HISTORIE
STAVEBNIC MERKUR V MUZEU

V RÁMCI VÝTVARNÉ TERAPIE
JSME VYRÁBĚLI JEDNOROŽCE.
LEGIOVLAK NA NÁDRAŽÍ

VÝLET DO MINIZOO
ČASTOLOVICE

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA
“VZTAHY, SEXUALITA, AIDS”

PŘIDEJTE SE K NÁM!
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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

V našem studiu si můžete nechat vyrobit jako
dárek malou krabičku skrývající leporelo z Vašich
oblíbených fotek, připravit přání zakomponované
do obálky nebo nechat natisknout stuhu
k otevření např. nové stavby.

Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

