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Rodičovství je dar

od 7. 5. od 17.00

Cyklus pěti přednášek pro nastávající rodiče o těhotenství, porodu, kojení,
péči o miminko a rodičovství. Přihlášky do 5. 5.

Týden pro rodinu

11. - 19. 5.

Máme pro vás dárek :-). Každý den inspirativní e-mail do vaší schránky, ať vám
ta rodina klape, protože Rodina má cenu! Přihlaste se k odběru na webu či facebooku.

Den otevřených dveří

15. 5. od 9.00

Přijďte k nám na kafe a kus řeči. Práce pro vás nás baví, přijďte se přesvědčit.
Koláč už se peče. Detektivní zápletka pro děti už se chystá. Těšíme se na vás všechny.

3.99

Je moje dítě zralé na$3.99
kolektivní péči?

15. 5. od 17.00

$4.50
Odpovědi rodičům dětí, kteří
zvažují nástup svého dítěte do dětské skupiny či jeslí,
pomůže najít Mgr. M. Gasnárková. Přihlášky do 13. 5.
$6.00
$7.50

Nikdy není pozdě na spokojenou rodinu

28. 5. od 9.30

Beseda s Mgr. Irenou Smékalovou.
Co můžete udělat pro lepší atmosféru a vztahy v rodině? Přihlášky do 25. 5.

Herna je pro vás otevřena: Po–Pá 9.00–12.00 a 14.00–18.00
Hřiště pro vás otevřeno: Po–Pá 9.00–18.00
pro batolátka – 9.30
Út Sedmikráska
Cvičení v těhotenství – 17.00
St Cvičení podle Bobathovy metody – 9.30

Cvičení s dětmi v tělocvičně Sokola – 10.00

Čt Sedmikráska pro miminka – 9.30

Kreativní
programy

Pravidelné
programy

9. 5. / 16.00–19.00: Keramická dílna – pro začátečníky
23. 5. / 16.00–19.00: Korálková dílna – kroucený náhrdelník
24. 5. / 16.00–21.00: Pedigová dílna – pro začátečníky
25. 5. / 8.00–13.00: Pedigová dílna – pro pokročilé
Přihlášky předem: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138
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Programy pro předškolní děti
Výtvarná všehochuť

ST od 16.00
15. 5. Co najdeš v trávě – papír a barvičky
22. 5. Motýlci a další – papírové tácky, klovatina a barvičky
29. 5. Letní překvapení
5. 6. Rybičky ve vodě - keramika

Cvičení s neposednými skřítky

ČT od 16.00

Skáčeme, běháme, protahujeme se... Přidejte se.
3.99
Příměstské
tábory
pro předškoláky
Tex Mex Chili
$3.99
Macaroni Soup
French
Fries
Pro děti
od

8. 7.–9. 8.

$4.50
3 do 6 let. Konají
se v budově CPR od 8.00 do 16.00 hod.

Calamari

$6.00

Beef Taco

$7.50

Programy pro školáky

Přihlášky předem: kristova@cprhodonin.cz, 606 415 329

Letní tábory pro školáky

8. 7. – 9. 8.

Konají se v dětském městečku v Bažantnici od 8.00 do 16.00 hod.

Letní výtvarné worshopy

22. – 26. 7.
Pro děti od 8 let. Konají se v budově CPR od 8.00 do 12.00 hod.

Kutilská dílna

16. 5. od 16.00

Vystřelovací raketa - určitě se vydá i do vesmíru.

Hravě pro přírodu zdravě

23. 5. od 16.00

Krásné ozdoby do vlasů a barefoot sandály na léto pro celou rodinu to je něco. Takže mámu a tátu s sebou :-). Přihláška do 17. 5.
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Poradenství
Kontakt: divizna@cprhodonin.cz, 606 415 329

poradna
DIVIZNA

Individuální, rodinné a párové poradenství a terapie,
posílení rodinných a rodičovských kompetencí.

MEDIACE

Partnerské
KOUČOVÁNÍ
DĚVĚTSIL služby
pro pěstouny

KEROKAFE

Alternativní metoda mimosoudního řešení
konfliktů.

Nacházejte nová řešení pod vedením zkušené
koučky.

Volná kapacita k uzavření Dohod o výkonu pěstounské
péče.

Poradenství z oblasti výchovy dětí se Soňou Tomíkovou.

Podpůrná skupina pro děti z
rozvádějících se rodin

24. 5. od 16.00

Připravili jsme pro vás program, který dětem pomáhá se v situaci rozchodu
rodičů zorientovat a lépe ji přijmout. Přijď zjistit o čem to je.
Kontakt: divizna@cprhodonin.cz, 606 415 329

Postaráme se o vaše děti

Informace: herodesova@cprhodonin.cz, 602 638 552

Hlídání dětí Heřmánek

Miniškolka Mateřídouška

Individuální péče o děti dle vašich potřeb.
Hledáme nové pečovatelky.

Dětská skupina pro dětí od 1,5 roku.
Přijímáme nové děti.

Dobrovolnické centrum Dobromysl
Dobrovolnictví ti dá #vicnezlajkynasiti
Pomáhej/te dobrovolně v Centru, v domovech pro seniory, nemocnici či dětském domově.

NEJSTE SI JISTÍ nebo chcete poradit?

606 702 360, dobromysl@cprhodonin.cz

