Otevírací doba RC Milovice

Vánoní tvoivá dílna
pro dti i dosplé

Vstupné: dosplý 50,- K, dti zdarma

Program na listopad
a prosinec 2017

Možnost zakoupení permanentky

Pijte si vyrobit originální vánoní
dárky nebo ozdoby.
Keramika, korálkování, sklenné
ozdoby, plstní, plackování, zdobení
perník
Nedle 12. 11. od 15:00 – 17:00

pondlí
úterý

9:00 – 16:00 VOLNÁ HERNA
9.00 – 15.00 VOLNÁ HERNA
15.00 – 18. 00 Aktivita máma táta
a já s tréninkovou pracovnicí
s možností volného využití herny
pro dti

tvrtek 12.00 – 15.00 VOLNÁ HERNA
15.00 - 18.00 Aktivita máma táta
a já s tréninkovou pracovnicí
s možností volného využití herny
pro dti

Od 18.12. 2017 do 1. 1. 2018
ZAVENO.

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
V RODINNÉM CENTRU
Ureno pedevším tm nejmenším.
Každému dítti se budou Mikuláš,
ert a andl vnovat jednotliv
a obdarují jej balíkem.
sobota 2. prosince
v 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00 hod.

Pipravujeme:
-

Tvoeníko pro nejmenší
Pondlky
9:30-10:30 nebo 10:30-11:30

sobota 20.1.2018 – praktický
seminá Výchova vedení dtí, lektor
G. Tlapáková

Leden 2018 - Výstava v atriu
radnice k 15. výroí založení
spolku Maminky dtem, z.s.

Zaínáme 6.11.2017
350k/5lekcí, jednotlivá lekce
80 K.

Nutno se pihlásit v RC a zakoupit
si vstupenku.
Vstupenky v hodnot 80 K
si mžete zakoupit v RC Milovice
od 13. 11. 2017 v dob
pravidelného provozu,
tel. 728 656 530.
Kapacita 16 dtí / 1 skupina.

Poslední volná místa.
Zájemci hlaste se v RC!
Aktivity projektu Rodinné centrum pro
rodiny
jsou
podpoeny
z dotaního
programu Rodina.

Šafrán dtem o.p.s ve spolupráci
s RC Milovice vás zve na
seminá
Bezpený pístav

Rodinné rituály a jejich
význam pro stabilitu
rodiny
tvrtek 7.12. 16:00 – 20:00

Nutno pedem se nahlásit.
Vstup volný.

Jak hledat a najít
zamstnání
seminá pro rodie
s malými dtmi,
rodie na MD/RD,
ženy nezamstnané,
hledající práci

úterý 5.12.
od 8:30-12:30
Lektorka
Ing. Lucie Jakubcová
personalistka

Divadélko pro nejmenší
O STROMEKU
nedle 10.12.
od 16 hod.
Vstupné 20 K
za osobu starší 2 let.
Délka pedstavení
cca 20 min.

Nutná rezervace na
info@rcmilovic.cz
nebo 728 656 530
Hlídání dtí nutno pedem
nahlásit.
Cena za seminá
200K/osobu.

Požehnané vánoní svátky a šastný
Nový rok 2018 peje
Tým RC

Pednášky MIMIKLUBU v 10:15
Jak se zahát vní
aneb aromaterapie do chladných dní
steda 8.11
vede Dita Špaková, aromaterapeut
Autosedaky -bezpenost dtí v aut
tvrtek 9.11.
vede Martina Vít, dopravní specialista

Spaní dtí
steda 22.11.
vede PhDr. Ilona Špahelová, psycholog
Stimulace psychomotorického
vývoje
tvrtek 23.11.
vede Martina Mikloviová,
fyzioterapeutka

Dekorace
Bute kreativní aneb vánoce za dvemi
steda 6.12.
vede Veronika Lerchová, floristka

Pomcky v péi o dít
tvrtek 7.12.
vede Martina Mikloviová,
fyzioterapeutka

