
CO SE U NÁS DĚLO

inspirujeme, podporujeme 
a pomáháme

SETKÁNÍ KOORDINÁTOREK RODINNÝCH A MATEŘSKÝCH CENTER

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA

PŘESPÁVAČKA V KLUBU BEZ KLÍČE

SWAP 

GRAVID JÓGA

25. března proběhlo v prostorách herny RC setkání koordinátorek rodinných 
a mateřských center Pardubického kraje, které bylo tradičně zaměřeno na 
sdílení dobré praxe, zkušeností, inspirací a vzájemnou podporu. Hlavním 
tématem tohoto setkání bylo DOBROVOLNICTVÍ V PRAXI RODINNÝCH 
CENTER. Tuto akci uspořádala krajská koordinátorka SÍTĚ PRO RODINU Petra 
Horáková a my jsme posklytli prostory k setkání.

Od ledna do března se uskutečnil další 
cyklus tematických vzdělávacích 
seminářů předporodní přípravy. Budoucí 
maminky měly možnost načerpat 
informace o fázích těhotenství, porodu, 
nefarmakologickém tlumení bolestí, 
kojení , zdravém přebalování. Seznámily 
se s možností přítomnosti DULY u porodu.

Novou aktivitou pro nastávající 
maminky je v rodinném centru 
GRAVIDJÓGA S PŘESAHEM, skupinové 
lekce pod vedením certifikované duly 
a laktační poradkyně se konají dvakrát 
týdně.

Dva únorové dny byly vyhrazeny prvnímu letošnímu SWAPOVÁNÍ. Bylo 
možné přinést (ale nebylo to podmínkou) oblečení, doplňky, bižuterii, menší 
potřeby a předměty do domácnosi a odnést si cokoliv jiného, co se líbilo. 
Myšlenka a filozofie SWAPU získává na popularitě a má stále více příznivců.

JARNÍ BURZA OBLEČENÍ
Na tři březnové dny se herna rodinného centra proměnila v tržiště – tradiční 
burzu jarního ošacení a obuvi. Za příznivé ceny bylo možné obměnit šatníky 
našich dětí i nás, dospělých. Burzu připravovalo 7 pracovníků centra a 5 
dobrovolníků. K prodeji jsme nabídli více než 2 000 kousků ošacení, obuvi 
a dalších věcí od 40 prodávajících.

Ve službě Krizová pomoc proběhl 
audit kvality služby. Některé výstupy 
z auditu budou podnětem pro 
zlepšování poskytované služby.

SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV

AUDIT KRIZOVÉ POMOCI

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří firmě 
KONZUM, o.d. a jejich veřejné 
sbírce "Společně za úsměv" a také 
VÁM VŠEM, KDO JSTE DO SBÍRKY 
PŘISPĚLI. Děkujeme za podporu, 
moc si toho vážíme a těšíme se, až 
Vám nakoupené hry představíme 
na připravovaných akcích jako 
třeba PÁLENÍ ČARODĚJNIC či 
DRAKIÁDA a budete je moci 
vyzkoušet. Již nyní se je učí hrát 
děti ve volnočasovém KLUBU BEZ 
KLÍČE a radost budou dělat i na 
příměstských táborech.

V RODINNÉM CENTRU 

www.cestaprorodinu.cz
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POZOR !!!

nejen

Noc z 4. na 5. března patřila všem odvážným dětem, které se rozhodly 
přespat v rodinném centru. Náš skvělý vedoucí “Klubu bez klíče” pro ně na 
odpoledne a večer připravil sérii akčních her s šifrou. Obrovský úspěch měla 
noční “schovka” po celé budově centra. Po setmění, zabaleny do spacáků, 
mohly sledovat film na velkém plátně téměř jako v kině. Velké díky patří také 
naší dobrovolnici Ádě, která nám pomohla s realizací aktivit během akce 
a věnovala se dětem.



PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

SYSTEMICKÁ PRÁCE S PÁRY A RODINAMI

Školení proběhlo 29. a 30. března v Rychnově nad Kněžnou. Zúčastilo se ho 
12 pracovníků naší organizace. Cílem vzdělávacího programu bylo 
seznámení účastníků se základním rámcem systemických přístupů 
a s možnostmi, jak využít těchto přístupů při práci s klienty v sociálních 
službách. Věnoval se základním dovednostem pro vedení konzultací 
s párem nebo s celou rodinou, zaměřil se na rozvoj schopností účastníků 
napomáhat při dojednávání cílů spolupráce při párovém a rodinném 
sezení, ukazoval možnosti práce se zdroji klienta a systémem v němž se 
pohybuje (rodina, komunita…). Kurzem provázel Bc. Ondřej Mikulášek ze 
společnosti Podané ruce, o. p. s.

STÁŽ Z CHARITY
V březnu nás navštívili pracovníci 
z AZYLOVÉHO DOMU PRO MLADÉ 
Z NÁCHODA, který byl dříve také 
Domem na půl cesty. Sdíleli jsme 
dobrou praxi, povídali si o jejich 
procesu transformace na azylový 
dům. Setkání bylo příjemné a utužili 
jsme tím vztahy pro případnou 
spolupráci.

NÁVŠTĚVA V CESTĚ PRO RODINU

V únoru naši organizaci navštívil pan 
Marek Výborný, poslanec Poslanecké 
sněmovny PČR. Zajímalo ho, jaké 
služby poskytujeme, jak pracujeme 
s rodinami a zejména zkušenosti 
v oblasti exekucí a oddlužení s tzv. 
Milostivým létem. 

DĚKUJEME!
Rádi bychom touto cestou 
poděkovali firmě GAF s.r.o. za dar ve 
formě materiálu na výrobu zábradlí 
pro naše nejmenší “Maceškové” děti. 
Zábradlí vymyslel a zrealizoval 
vedoucí kroužku “Dědečkova dílna” 
Jirka Prokopec. Zábradlí zdobí motiv 
slona – je krásné, funkční a dětmi 
hojně využívané.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE – VELETRH ÚSPĚCHŮ ŠKOL
S PODPOROU PROJEKTU MAP II

Konference se konala 15. února v Divišově divadle v Žamberku, zaměřila 
se na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe škol a zástupců 
neformálního vzdělávání v ORP Žamberk a Králíky. Představeny byly 
výsledky čtyřleté práce škol a dalších organizací pod hlavičkou tzv. 
Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Naše organizace prezentovala 
činnost kroužku “Dědečkova dílna”. 

POMOC UKRAJINSKÝM OBČANŮM

Reagovali jsme na složitou situaci na 
Ukrajině a pro příchozí občany jsme 
připravili balíčky potřebných věcí 
z našeho azylového šatníku. Takto jsme 
pomohli zatím více než 70 dospělým a 50 
dětem.

Připravili jsme v rodinném centru setkání 
pro ukrajinské rodiny ze Žamberka 
a blízkého okolí a další plánujeme na 
květen.

Ve spolupráci s Městským úřadem 
Žamberk jsme připravili brožurku, která 
obsahuje důležité informace pro nově 
příchozí občany z Ukrajiny. Je vyhotovena 
v české i ukrajinské jazykové verzi. 

   ODKAZ NA BROŽURU ZDE

Od září každé sudé pondělí stále probíhá otevřená skupina pro rodiče, kam 
lze přijít bez přihlášení a nezavazujete se k pravidelné docházce, nově jsou 
setkání tematicky laděná – aktuální téma je zveřejňováno na
FB stránkách Cesty pro rodinu – Rodinného centra a Macešky   

V lednu až březnu proběhl klub s těmito tématy : 
 Vztek a vzdor u dětí
 Ne/nastavovat dětem hranice?
 Děti a intimita
 Nástup dětí do MŠ
 Trestání dětí
 Jak reagovat na "dobré a zaručené" rady okolí?

Byl spuštěn nový FB profil
https://www.facebook.com/psychologiekaterinaadamcova

Nová je i možnost objednat si konzultaci přes rezervační systém
https://cestaprorodinu.webooker.eu/
Celkem se uskutečnilo 79 individuálních konzultací (online i osobně),
2 supervize, 1 rodinná terapie a 9 skupinových setkání.

https://cestaprorodinu.cz/data/dokumenty/2291_tisk_informace_ukrajina_brozura_a5.pdf?1652261525487
https://www.facebook.com/CestaProRodinu22


CO CHYSTÁME

RODINNÉ CENTRUM
a Dětská skupina 

MACEŠKA

AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

KROUŽEK 
“DĚDEČKOVA DÍLNA”

MALOVÁNÍ GARSONKY A JEJÍ 
PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ 

UŽIVATELE

VŠE PEČLIVĚ UKLIZENO...

JARNÍ ÚKLID JAKO PRACOVNÍ 
TERAPIE

SPOLEČNĚ JSME VYRÁBĚLI
VELIKONOČNÍ DEKORACE

VELIKONOČNÍ ZAJÍČCI

... A PŘIPRAVOVALI VÁNOČNÍ 
VÝZDOBU

KAPELA V MACEŠCE

VÝTVARNÝ PROGRAM 
“MODELÍNA”

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V RODINNÉM 
CENTRU  A V AZYLOVÉM DOMĚ

FOTO-IT KLUB PŘI PRÁCI

Děkujeme všem členům 

KLUBU PŘÍZNIVCŮ
za podporu a těšíme se na 

spolupráci po celý rok.

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.

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

navštivte náš e-shop www.barevnepuntiky.cz

VÝTVARKA

Pobíráte dávky státní sociální podpory nebo hmotné nouze?

FILMOVÉ  POHÁDKY  NÁS  BAVÍ
  

týden pohádek pro malé i velké

FILMOVÉ  POHÁDKY  NÁS  BAVÍ
  

týden pohádek pro malé i velkéaneb

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
na téma

https://www.barevnepuntiky.cz/
https://www.cestaprorodinu.cz/jak_muzete_pomoci_-34.html

