
CO SE U NÁS DĚLO

inspirujeme, podporujeme 
a pomáháme

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2022

V dubnu jsme, po dvouleté vynucené pauze, opět uspořádali tradiční akci 
pro rodiny s dětmi Pálení čarodějnic. Čarodějnickým odpolednem nás 
tentokrát provázeli piráti a počasí nám opravdu přálo. Pro děti bylo 
připraveno osm stanovišť, kde plnily různé disciplíny. Nejoblíbenější aktivitou 
byla pro větší děti střelba z kanónu a pro menší lovení pirátskou rukou 
a přechod řeky plné žraloků. 

Skvělým zpestřením odpoledne byla nejen pro děti, ale i pro dospělé ukázka 
živých zvířat, např. chameleon, hadi, leguán, jezevec, africká krysa, želva, 
králíčci. 

Své taneční vystoupení předvedla skupina Babylenky a k poslechu a tanci 
skvěle zahrála kapela Drums & Guitars. Akci navštívilo přes 300 návštěvníků 
a na jejím zdárném průběhu se podílelo na 50 dobrovolníků.

Akci podpořilo město Žamberk a Pardubický kraj. Velké díky patří také 
sponzorům, kterými byly firmy Masoeko s.r.o., Teddies s.r.o., a GAF s.r.o. 

duben - srpen 2022

POMOC UKRAJINSKÝM RODINÁM 

Díky dobrovolnici Janě Burešové jsme od června zřídili na zimním stadionu 
v Žamberku „Šatník“ nejen pro ukrajinské rodiny, ale i pro všechny ostatní, 
kteří potřebují materiální pomoc. 

V grafickém studiu naší organizace jsme připravili brožuru “Důležité 
informace pro občany Ukrajiny, kteří přicházejí do Žamberka” a to 
v dvojjazyčném provedení.

Od dubna se mohly v herně Rodinného centra 
setkávat ukrajinské rodiny ze Žamberka a okolí. 
Cílem setkávání byla vzájemná podpora, 
pomoc se zajištěním potřeb a řešení aktuální 
situace. Rodiny se scházejí pravidelně každý 
měsíc. “Konverzace v českém jazyce pro 
ukrajinské rodiny” je další aktivitou, která 
pravidelně probíhá v prostorách Rodinného 
centra a za které patří velké dík dvěma skvělým 
dobrovolnicím.

Z našeho šatníku v Azylovém domě si mohli ukrajinští občané nechat 
připravit balíčky obsahující oblečení, obuv a pomůcky pro děti i dospělé. 
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JARMARK V KOSTELCI NAD ORLICÍ
V dubnu jsme měli možnost vystavovat a prodávat naše výrobky na 
velikonočním jarmarku v Kostelci nad Orlicí.

ŠKOLENÍ TÝMU
Pro učitele a pracovníky organizace jsme 
realizovali dvě on-line školení na téma:

“Vedení profesionálního rozhovoru 
s dítětem v krizové situaci”

“Poruchy autistického spektra 
a aspergerova syndromu u dětí”

VELIKONOČNÍ STROMY NA PĚŠÍ ZÓNĚ
V ŽAMBERKU

V naší velikonoční výzvě jsme pozvali velké 
i malé, jednotlivce i rodiny, školní třídy, aby 
vlastnoručně vyrobené, darované nebo 
zakoupené kraslice a jiné drobné jarní ozdoby 
opatřili provázkem či stužkou a pověsili je na 
námi označené stromy na pěší zóně. Zdobení 
probíhalo ve dnech 11. až 18. dubna. Nemalé 
množství krásných odzdob zpříjemnilo atmosféru 
Velikonoc a dalo vzniknout možné nové tradici.

HURÁ ZA MÁŇOU

Máňa je veliká plyšová opice, která děti 
a jejich maminky během školního roku 
provází cvičením pro rodiče s dětmi. 
Každý rok si pro své malé cvičence 
připraví procházku s miniúkoly 
a překvapením, tentokrát s cílem na 
rozhledně Rozálka.

https://cestaprorodinu.cz/data/dokumenty/2291_tisk_informace_ukrajina_brozura_a5.pdf?1652261525487


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Do konce června probíhal KLUB PRO RODIČE, kam mohli přicházet každé 
sudé pondělí rodiče sdílet a dozvídat se názory a zkušenosti ostatních 
rodičů.
Témata těchto setkání: 
 Děti a vztahy
 Nevlastní rodiče, nevlastní děti
 Vztek a vzdor dětí
 Co je rodina
 Co mi dalo a vzalo rodičovství
Od nového školního roku se klub znovu 
schází , v sudé pondělí od 8.00 do 9.30 
hod. V pravidelných intervalech po 14 
dnech se scházela také uzavřená 
skupina rodičů. Dále se uskutečnil KLUB 
PRO PĚSTOUNY v Amalthee s tématem 
Děti a vztahy a proběhlo 68 individuálních 
konzultací (on-line i osobně) a proběhlo 
10 skupinových setkání. V červenci a srpnu bylo poskytnuto 42 konzultací.

Na konci května jsme v Rodinném centru 
promítali dokumentární film s názvem 
NERODIČ, který natočila režisérka Jana 
Počtová. Po promítnutí následovala 
diskuse o filmu a dalších tématech rodiny. 

Novinky je možné sledovat na FB profilu:
https://www.facebook.com/psychologie
katerinaadamcova

Nová je i možnost objednat si konzultaci 
přes rezervační systém:
https://cestaprorodinu.webooker.eu/

PROMÍTÁNÍ PRO VEŘEJNOST S DISKUSÍ

VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU
V červenci byli kolegové pracující ve 
službě „Sociální rehabilitace“ 
proškoleni na téma “Hranice ve 
vztahu s klientem a práce s limity 
klienta”. Dvoudenní kurz se konal v 
Letohradě.

Zakoupili jsme do organizace nový 
tiskový stroj MINOLTA, odborníci jej 
v květnu v našem grafickém studiu 
nainstalvali a spustili.

NOVÝ TISKOVÝ STROJ

VZDĚLÁVÁME SE SPOLEČNĚ
V Akademii Libchavy jsme absolvovali celodenní vzdělávání formou koučinku 
s názvem “Cesta ke spokojenému týmu”. Koučink byl zaměřen na zlepšení 
spolupráce mezi jednotlivými týmy organizace.

SETKÁNÍ K AUDITU

VÝLET DO ZOO OLOMOUC 
PRO RODIČE A DĚTI

Zorganizovali jsme výlet s dopravou 
do ZOO v Olomouci, děti s rodiči 
strávili parádní den “mezi zvířaty”.
V rámci tohoto výletu proběhl i další 
z projektových dnů “S dětmi hravě 
aneb co Amos nevymyslel” pro děti 
od 10 do 15 let “FOTÍME V ZOO”. 

SWAP
V dubnu i v květnu se na několik dní 
část prostor Rodinného centra 
proměnil v oblíbené tržiště SWAPu. 
Bylo zde možné bezplatně vyměnit 
oblečení, knihy, hračky a jiné drobné 
předměty, které v domácnostech 
přebývají a mohou tak udělat radost 
dalším majitelům. 

ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO BUDOUCÍ RODIČE
V RODINNÉM CENTRU

Během dubna a května se scházeli nastávající 
rodiče na seminářích předporodní přípravy. 
Děkujeme Bc. Magdaléně Tomanové (porodní 
asistentka a laktační poradkyně) a Markétě 
Verbíkové (dula) za vedení seminářů a poskytování 
důležitých informací. Další cyklus seminářů je 
připraven na říjen a listopad.

KLUB PRO PRARODIČE
S VNOUČATY

Červnový klub na zahradě 
Rodinného centra nesl podtitul 
Buřtíkové odpoledne. Hrálo se 
a zpívalo, mezi děti zavítal 
i kouzelník a opečené buřty přišly 
všem k chuti.
V červenci jsme s klubem navštívili 
chovatelské centrum FITMIN, kde 
si prarodiče se svými vnoučátky 
mohli prohlédnout zázemí 
a povídat si o zvířatech.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
1. června se na zahradě 
Rodinného centra sešly rodiny 
dětí, které navštěvují naši Dětskou 
skupinu Maceška.

V Azylovém domě se uskutečnilo 
pracovní setkání našich kolegů s PhDr. 
Petrem Vojtíškem nad připomínkami 
z auditu sociální služby KRIZOVÁ 
POMOC.

https://www.facebook.com/psychologiekaterinaadamcova
https://cestaprorodinu.webooker.eu/


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V AZYLOVÉM DOMĚ

Letos jsme v Rodinném centru zrealizovali celkem čtyři týdny příměstských 
táborů – ve dvou turnusech, kterým již tradičně říkáme “klasika” jsme mimo 
jiné obdivovali krásu Orlických hor na Hedeči, poznávali a hráli se zvířaty 
v minizoo v Častolovicích a Fitminu, naučili se základy tenisu, pohráli si 
v úžasném Imagináriu na zámku v Kostelci nad Orlicí, užili si vodní hrátky jak 
v řece v Žamberku, tak na koupališti v Letohradě, opékali špekáčky a hráli 
spoustu her.

Děti s výtvarným cítěním trávily společný čas během dvou „výtvarně 
zaměřených“ turnusů v naší dílně a učily se pracovat s keramickou hlínou, 
textilem, papírem, zkoušely vyrobit vlastní šperky s pryskyřicí... a svými výrobky 
pak potěšily své rodiny. V rámci výletu pak také navštívily výstavu Imaginárium, 
jeden táborový den strávily v Chráněné dílně v Žamberku jako cukráři 
a švadlenky. 

I letos v Azylovém domě proběhl příměstský tábor pro děti ze sociálně slabých 
rodin pod názvem “FILMOVÉ POHÁDKY NÁS BAVÍ ANEB TÝDEN POHÁDEK PRO 
MALÉ I VELKÉ”. Tento tábor jsme mohli zrealizovat díky Burze filantropie, na 
které jsme s projektem tábora soutěžili minulý rok na podzim.
Děti během týdne navštívily Film Legends Muzeum Prague a Národní filmové 
muzeum NaFilm. Užily si výlety do okolní přírody, koupaliště a spoustu legrace 
při hrách na “režiséra a filmaře”.

PROJEKTOVÉ DNY “S DĚTMI HRAVĚ ANEB CO AMOS NEVYMYSLEL”

V červnu proběhl projektový den pro 
děti s fotografem Rosťou Bartoněm. 
Focení v okolí Dymlovského rybníku si 
děti velmi užily. Rosťa jim ukázal, jak 
fotit v přírodě, jak se maskuje před 
zvířaty, aby je nevyplašil, jak fotit 
detaily rostlin či hmyzu.

FOCENÍ V PŘÍRODĚ

V srpnu jsme pro děti z Azylového 
domu připravili projektový den 
zaměřený na poznávání hospodářských 
zvířat a péči o ně a pěstování léčivých 
bylin. Děti navštívily statek Šťastný 
domov v Líšnici a odbornou lektorkou 
byla Iva Kaplanová.

S Kateřinou Jindrovou si děti 
povídaly o tom, jak správně krmit 
ptáčky, ustlat ježkovi na zimu 
nebo jak přilákat motýly do 
zahrady, jací drobní živočichové 
žijí ve městech a jak je pozorovat. 
Děti si zkusily vyrobit různé příbytky 
pro drobné živočichy a postavit 
hmyzí hotel. Program byl určen 
pro děti ve věku 5 až 7 let.

UBYTUJ JEŽKA S ŽÁBOU

Se skupinkou dětí ve věku 6 až 15 let 
jsme se vypravili do ukázkové přírodní 
zahrady, cestou sbíraly různé byliny. 
V cíli se pak děti pomocí interaktivních 
her seznámily s principy a fungováním 
přírodních zahrad, s pěstováním 
rostlin, s bylinkami, mohly pozorovat 
život u zahradního jezírka. Hrály 
čichové pexeso, ze sušených bylin 
nebo vyráběly voňavý škapulíř.

CESTA DO DIVOČINY

NÁVŠTĚVA STATKU
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INSPIRUJEME, PODPORUJEME A POMÁHÁME

RODINNÉ CENTRUM
a Dětská skupina 

MACEŠKA

AZYLOVÝ DŮM
A KRIZOVÁ POMOC

DŮM NA PŮL CESTY

PĚSTUJEME ZELENINU

PORADA SPOJENÁ 
S GRILOVÁNÍM NA ZAHRADĚ

NAŠE UŽIVATELKA DOKONČILA 
ÚSPĚŠNĚ STUDIUM

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA
VZTAHY, SEXUALITA, AIDS

PROGRAM PRO KLIENTY 
“SETÍ OSENÍ”

DOBROVOLNÍCI Z FIRMY
IMI INTERNATIONAL,S.R.O.

POMÁHALI S ÚPRAVOU OKOLÍ AD

PEČENÍ JIDÁŠŮ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

INDIÁNI V MACEŠCE

MACEŠKOVÉ DĚTI V MUZEU...

... A NA ŽELEZNIČNÍ STANICI

TVOŘENÍ V KLUBU BEZ KLÍČE

CENY ZÍSKANÉ VE VÝTVARNÉ 
SOUTĚŽI “SPOLEČNĚ 

MALUJEME SVĚT, NEJSEM NA 
SVĚTĚ SAMA”

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

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

navštivte náš e-shop www.barevnepuntiky.cz

VŠE PEČLIVĚ UKLIZENO...

SPOLEČNÝ VÝLET NA RAFTU

Přání a gratulace 
můžete zakoupit v našem 
obchůdku, vyrobíme Vám 
i blahopřání “na míru”, se 
jménem oslavence. 

KLUCI V AKCI V KROUŽKU 
DĚDEČKOVA DÍLNA

ZDE
si můžete přečíst 
Výroční zprávu 2021

VZTAH PRO 
VÁŠ SVAH 
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ní trubka 
         Betonový základ 

Děkujeme všem sponzorům a partnerům za podporu výše uvedených aktivit.

volné místo v klubu

CO CHYSTÁME

https://www.barevnepuntiky.cz/
https://www.cestaprorodinu.cz/jak_muzete_pomoci_-34.html
https://www.cestaprorodinu.cz/o_nas/vyrocni_zpravy-detail_onas-65-0-0-3725.html?limit=&aktualni_strana=

