PŘEHLED AKCÍ – ČERVEN 2017
JÁ, PĚSTOUN
středa 14.6. od 16:00 hodin
Přemýšlíte o tom stát se pěstounem nebo hledáte všemožné informace o pěstounské péči? Zodpovíme
vám vaše otázky, poskytneme zajímavé materiály a odhalíme vám mnoho životních příběhů
z pěstounských rodin. Přednášku povede Dominika Babáková, vedoucí Střediska pěstounské péče. Bližší
informace na telefonním čísle 604 416 382.
ZAHRADNÍ SLAVNOST

pátek 23.6. 16:00 – 18:00

Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi na zahradě DDM Smetanka. Proběhne šerpování miniškoláčků, kteří
půjdou po prázdninách do klasické školky. Připraven je doprovodný program a občerstvení. Vstupné 30 Kč dospělí,
děti zdarma.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY od 4 do 8 let
pondělí - pátek 10.7. – 28.7. 8:00 – 16:00
Hledáte hlídání s programem pro své ratolesti na červenec? Využijte našich příměstských táborů ve
Skalici u České Lípy. Přihlášky a informace na tynkova@rodinavcentru.cz nebo 776 783 333.
Měsíční kurz GRAVIDJÓGY
14:00 – 15:00
Cvičení pro těhotné. Naučíte se ovládat svůj dech, protáhnete tělo a zklidníte mysl. Kurz obsahuje 4
hodiny cvičení s tematicky navazujícími bloky pod vedením duly, Vlasty Bičišťové. Nutné přihlásit se
předem na tynkova@rodinavcentru.cz. (Kurz bude zahájen po naplnění kapacity min. 3 účastnic).
Podrobné informace o těchto akcích najdete na stránkách www.rodinavcentru.cz
v sekci MC Koblížek nebo na tynkova@rodinavcentru.cz.
VZDĚLÁVÁNÍ RODIN S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ

Víkendový seminář, Hotel Maxov, Josefův Dvůr:
17. - 18.6.2017 „Já, pěstoun“.

Rodina v centru podporuje rodiny s dětmi a pomáhá jim,
když to potřebují.
MINIŠKOLKA KOBLÍŽEK NABÍZÍ OD ZÁŘÍ POSLEDNÍCH PÁR MÍST!
Co je v miniškolce nového?
Rozšiřujeme otevírací hodiny zařízení ze čtyř na šest hodin denně, rodiče mohou v případě zájmu
nechat své dítě v miniškolce poobědvat a přespat.
Pracovnice miniškolky navštívily vzdělávání v oblasti péče o děti předškolního věku a mají čerstvou
zásobu nových her, písniček a říkadel.
Co je v miniškolce starého?
Cena za hodinu hlídání zůstává stejná, stále přijímáme děti od jednoho roku věku v 1 až 5 denním
režimu, službu provozujeme v prostorách DDM Smetanka.
Přijďte se k nám podívat nebo kontaktujte koordinátorku Michaelu Streiftau na emailové adrese:
miniškolka@rodinavcentru.cz nebo na tel. čísle: 603 247 779.

