Červnové dění v RC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.centrumajak.cz,
Facebook: Rodinné centrum Maják, Tanvald
Po přísných opatřeních, která se dotkla každého, i našeho centra, se pomaličku začínáme
vracet k normálu. Není možné realizovat ještě všechny akce v takovém rozsahu, jak jsme byli zvyklý,
ale hledáme cesty, jak rodinné centrum zase co nejvíce zpřístupnit.
V květnu se začaly rozjíždět některé vzdělávací programy, např. Rozvoj jazykových schopností
dle D. B. Elkonina s Mgr. Janou Hýskovou a individuální výuka. Ženy opět mohou přijít na jógu
s Majdou nebo zdravotní cvičení s Rozárkou. Taktéž už zase funguje doprovázení pěstounských
rodin. Nadále se snažíme zůstat s našimi klienty v kontaktu on-line přes e-mail, web a na facebooku.
Připravujeme setkání pro menší počet rodin na čerstvém vzduchu. Snad se nám v červnu podaří vrátit
do našeho programu přednášky a workshopy.
Cestu lesem pohádek jsme letos bohužel museli zrušit a uvidíme, zda tuto oblíbenou akci budeme
moci realizovat k jiné příležitosti než Den dětí.
Pevně věříme, že uskutečníme letní příměstské tábory. Naplánováno a plně obsazeno máme
šest turnusů. Letošní témata jsou:
Lesní království, 13. – 17. 7.
Možná přijde i kouzelník, 20. – 25. 7.
Putování s Robinem Hoodem, 27. – 31. 7.
Malí kutilové, 3. – 7. 8.
Letní olympiáda, 10. – 14. 8.
Toulky historií 17. – 21. 8.
Bedlivě sledujeme změny, vyměňujeme si zkušenosti a nápady s ostatními centry, spadajícími,
tak jako my, pod Síť pro rodinu z.s. Protože nikdo neví, jak se celorepubliková situace bude vyvíjet a
co nás v budoucnu čeká, je těžké něco plánovat. Proto pro aktuální informace o našem dění sledujte
naše webové stránky a facebook.

PÉČE O PĚSTOUNSKÉ RODINY v MDC Maják,
klíčová pracovnice:
Bc. Andrea Josífková, tel. 739 080 722
pondělí, čtvrtek 8:30 – 11:00 hod.
Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje.
Maruška stále ještě bere chemoterapii v tabletách, na udržovací léčbě bude až do
července. Výsledky má nyní dobré. Kvůli situaci s koronavirem má změnu režimu a
nesmí ani na balkon. Na kontroly do Motola teď jezdit nemůže, je v péči MUDr. Jitky
Michalíkové, která s Motolem vše konzultuje.
Nyní se musí ještě přísněji dodržovat hygienická opatření.
Marušce na její boj můžete přispět do pokladničky, která je umístěna v prodejně
Barvy, laky, drogerie KABA, Žákova 144 nebo na transparentní účet
286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při
větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz.

