
CO SE U NÁS DĚLO

inspirujeme, podporujeme 
a pomáháme

SÁZENÍ STROMŮ K VÝROČÍ ORGANIZACE

Naše organizace se celé čtvrtstoletí soustředí na podpůrné sociální 
a volnočasové aktivity a snaží se lidem nejen v blízkém okolí zlepšovat 
život a pomáhat na správných místech.

Symbolem výročí 25 let od vzniku naší organizace se stala výsadba tří 
krásných stromů. Bříza převislá ozdobí zahradu Azylového domu, 
Katalpa “NANA” zakoření v zahradě Rodinného centra a Sakura 
“KANZAN” bude kvést u Domu na půl cesty.

Moc děkujeme dobrovolníkům z firmy IMI International s.r.o., divize 
NORGREN CZ v Žamberku za pomoc. Děkujeme také všem zaměst-
nancům firmy, kteří v rámci firemní sbírky finančně přispěli na nákup 
stromů. Moc si toho vážíme.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
• od září každé sudé pondělí stále probíhá otevřená skupina pro 
rodiče, kam lze přijít bez přihlášení a nezavazuje k pravidelné 
docházce, nově jsou setkání tematicky laděna - aktuální téma je 
zveřejňováno na FB stránkách Cesty pro rodinu - Rodinného centra a 
Macešky

• v listopadu proběhl odpolední klub pro pěstouny v Almalthee v Ústí 
nad Orlicí s tématem “Rodina a proč je důležitá pro děti i pro rodiče”

• celkem se uskutečnilo 60 individuálních 
konzultací ( online i osobně) a 7 skupinových 
setkání

• nová uzavřená skupina pro rodiče se bude 
vzhledem k situaci s pandemií otevírat až 
v jarních měsících

Do práce na výsadbě stromů se s velkou radostí zapojily i děti 
z Macešky a Azylového domu. 
Děkujeme všem, kteří jsou na cestě s námi a těšíme se, co dalšího nám 
život přinese.

DOBROVOLNICKÁ AKCE ZAMĚSTNANCŮ MONETA MONEY BANK

V pátek 15. 10. 2021 k nám do Žamberka přijelo z různých koutů republiky 
11 zaměstnanců ze společnosti MONETA Money Bank, aby nám 
dobrovolnicky pomohli s potřebnými pracemi na zahradě u našich 
budov - konkrétně v Azylovém domě a v Domě na půl cesty. Jedna 
skupina pracovala na úpravě terénu po prořezu, vykopávání kořenů 
po keřích a tůjích, usazování dlaždic a dosypání kačírků. 
Druhá skupinka měla za úkol montáž plechového zahradního domku, 
který bude sloužit pro ukládání nářadí. 

Těmto úžasným dobrovolníkům patří velký dík!
Moc si jejich pomoci vážíme a oceňujeme, že si udělali ve svém 
pracovním vytížení čas a pomohli tam, kde bylo potřeba a kde naše 
síly nestačí.

ZÁŽITKOVÉ DNY PRO DĚTI

V sobotu 13. 11. 2021 jsme se se skupinkou 
dětí zúčastnili zážitkového dne Techné, 
který pořádala firma Bühler v Žamberku. 
Nejprve děti absolvovaly komentovanou 
prohlídku vybraného úseku firmy, kde 
mohly vidět v chodu různé stroje. 
V tréninkové hale pro žáky odborných 
učilišť bylo připraveno velké množství 
zajímavých aktivit - praktických úkolů, 
které si mohly individuálně a dle vlastní 
volby vyzkoušet a vyřešit. U každé aktivity 
byl odborník, který dítě s daným úkolem 
seznámil, vysvětlil princip, k čemu daná 
činnost slouží, na co si dát pozor. Děti 
si vyzkoušely např. práci s robotickou 
elektrickou rukou, modelování a simulace 
na počítači, práci s 3D tiskárnou, 
pracovaly na minivrtačkách, soustruzích 
a frézkách. 

Pro děti mladšího školního věku jsme 29. 10. 2021 zorganizovali dopo-
ledne s názvem PRVNÍ POMOC ZÁŽITKEM. Hostem byl Martin 
Hodoval z Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Co dělat, když 
najdu zraněného člověka? Jak ho správně ošetřím? Umím správně re-
suscitovat? Skvělé dopoledne plné ošetřování “připravených úrazů” se 
dětem moc líbilo.

Oba projektové dny jsme připravili díky Koalici nevládek Pardubicka 
v rámci projektu “S DĚTMI HRAVĚ ANEB CO AMOS NEVYMYSLEL”, který 
podporuje rozvoj pracovníků v neformálním vzdělávání.

TECHNÉ 

BURZA FILANTROPIE
Naši kolegové prezentovali na Burze Filantropie v Ústí nad Orlicí 
projekt příměstského tábora na rok 2022. Cílem projektu je, aby 25 
dětí ze sociálně slabých rodin ze 
Žamberka, okolních obcí a také 
z našeho Azylového domu prožilo 
jeden týden s novými kamarády. 
Mohou tak získat nové zážitky 
a zkušenosti. Děkujeme donátorům 
za krásné finanční příspěvky, díky 
kterým se tábor může realizovat. 

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
Zapojili jsme se do celorepublikové 
Sbírky potravin, která proběhla 
v sobotu 20. 11. 2021. Darované 
potraviny a drogistické zboží se tak za 
pomoci i naší neziskové organizace 
dostanou přímo ke konkrétním 
cílovým osobám. Velké díky patří 
všem lidem, kteří i v těžkých dobách 
myslí na spoluobčany, jenž potřebují 
pomoc v tíživé životní situaci.



Hodně radosti, zdraví a inspirace
v roce 2022 přeje

tým Cesty pro rodinu

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Naši nejmenší měli opět po roce možnost setkat se s Mikulášem, 
Andělem i neposedným, ale hodným Čertem. Těšit se z jejich 
nadílky mohly i děti v Azylovém domě.

FOTO-IT CLUB
Děti z kroužku fotografování vytvořily během 
prosince netradiční dárek pro své blízké - 
“Album jako leporelo” ze svých vlastních 
fotografií., které během vycházek na 
schůzkách klubu pořizovaly. Fotografie se 
naučily třídit a upravovat pomocí programu 
Zoner Photo Studio. 

VÁNOČNÍ JARMARK
V předvánoční pohodě jsme v prostorách rodinného centra vyráběli 
adventní věnce a dekorace, které jsme spolu s dalšími našimi výrobky 
nabízeli na jarmarku na náměstí v Žamberku a v Kostelci nad Orlicí. 
Až do Štědrého dne bylo možné nakupovat vánoční drobnosti 
i v obchůdku našeho grafického studia.

Svícny a dekorace ozdobily stoly seniorům v Albertinu - Domě 
s pečovatelskou službou. Děti z výtvarného kružku pro ně vyráběly 
krásné novoročenky.

PROGRAMY V RODINNÉM CENTRU

Uskutečnily se dvě 
besedy s Markétou 
Verbíkovou. Ženskému 
a mužskému principu, 
aromaterapii 
v každodenním životě 
a jednotlivým fázím 
ženského cyklu bylo 
věnováno listopadové 
setkání  s názvem 
“CYKLICKÁ ŽENA”.

Prosincové setkání 
s názvem “KDO JE 
DULA?” mělo krásný 
podtitul : Dula a její 
přínos pro spokojený 
porod aneb pojďme 
rozbít bublinu toho, že 
dula tančí 
v batikované sukni 
u ženy rodící za 
úplňku...pomocí 
vědeckých fakt 
a statisticky 
podložených studií.

Během října a listopadu proběhl cyklus 6 seminářů 
“PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ RODIČE”



CO CHYSTÁME

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

Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

RODINNÉ CENTRUM
a Dětská skupina 

MACEŠKA

AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

KROUŽEK 
“DĚDEČKOVA DÍLNA”

SEŠLI JSME SE S KURÁTORY PŘI 
SÁZENÍ STROMU K VÝROČÍ 

VZNIKU ORGANIZACE 

NÁŠ VÁNOČNÍ VEČER...

PRACOVNÍ TERAPIÍ BYLA 
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB 

A DEKORACÍ

SPOLEČNĚ JSME PEKLI VÁNOČNÍ 
CUKROVÍ ... 

... A PŘIPRAVOVALI VÁNOČNÍ 
VÝZDOBU

PO VÁNOČNÍ BESÍDCE SE 
ROZDÁVALY DÁRKYSNĚHOVÉ HRÁTKY

Do programů Rodinného centra 
se zapojilo 108 rodin.

V Azylovém domě jsme 
poskytli pomoc 

31 matkám a 69 dětem.

V Domě na půl cesty jsme 
poskytli podporu 

14 dospělým a 5 dětem.

V Macešce jsme pečovali 
o 39 přihlášených dětí.

Krizovou pomoc vyhledalo
25 dospělých a 44 dětí.

Do činnosti organizace se 
zapojilo  40 dobrovolníků.

V Klubu bez klíče trávilo čas
104 chlapců a 36 dívek.

Praxi u nás absolvovalo 
8 praktikantů.

Drakiádu navštívilo přes 
100 dospělých a dětí.

VÁNOČNÍ KAMION PŘIVEZL 
DÁRKY 

“VÝTVARKA” V MACEŠCE

V našem studiu 
si můžete nechat 
vytisknout na  
fotografické 
tiskárně Vaše 
fotografie 
a třeba z nich 
nechat vyrobit 
album jako 
dárek.... email: studio@cestaprorodinu.cz

tel.: 777 680 229

svatební oznámení, přání, bločky a buttonky budeme nabízet v našem e-shopu

www.barevnepuntiky.cz

ZDARMA

V RODINNÉM CENTRU 

www.cestaprorodinu.cz

VRÁCENÍ 

ÚTERÝ   15. 3. 2022 
16. 3. 2022 

POZOR !!!

nejen

Cesta pro rodinu v roce 2021 v číslech


