Otevírací doba RC Milovice
Vstupné: dosplý 50,- K, dti zdarma
Možnost zakoupení permanentky
pondlí
úterý

PROGRAM
na bezen

9:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA
9.00 – 14.00 VOLNÁ HERNA
Rodinné centrum Milovice Vás zve na
14.00 – 18. 00 Aktivita
máma táta a já tréninkovou
pracovnicí s možností
volného využití herny pro
dti

Jak hledat a najít
zamstnání
KDE : Rodinné centrum Milovice
KDY : Úterý 20.3.
od 8:30 do 12:30
Lektorka Ing. Lucie Jakubcová,
personalitka
V em Vám náš seminá mže
pomoci:
získat jiný pohled na období MD/RD
a nezamstnanosti, orientovat se na
trhu práce, pipravit se na pijímací
pohovor, konzultovat Váš aktuální
životopis
KONTAKT : pihlášky zasílejte
na info@rcmilovice.cz, nebo volejte
na tel. 728 656 530
Možnost hlídání dtí, nutno pedem
nahlásit. Cena za seminá 100k
(dotovaná cena)

tvrtek

12.00 – 14.00 VOLNÁ HERNA
14.00 - 18.00 Aktivita máma
táta a já s tréninkovou
pracovnicí s možností
volného využití herny pro
dti
30.3. zaveno

Pipravujeme na duben:
5.4.Bezpenost dtí na internetu
7.4. Úklid Milovic
14.4.Táta na roztrhání-seminá pro
muže
15.4. Divadlo ervená Karkulka
17.4.Den otevených dveí
22.4. Výchova a vedení dtí

BAZAR
dtského jarního a letního
obleení, thotenského obleení
(poteb pro thotné), sportovních
poteb a hraek
Místo konání: Rodinné centrum
Milovice, nám. 30. ervna 507
Píjem vcí: tvrtek 22. 3. od 9:00
do 20:00, pátek 23. 3. od 8:00
15:30
Prodej: Sobota 24. 3. od 8:00 do
18:00 Nedle 25. 3. od 9:00 do
12:00
Výdej neprodaných vcí v dob
pravidelného provozu 9.4.-27.4. 18
Výtžek z bazaru bude uren na
provoz RC Milovice. V prbhu bazaru
bude probíhat charitativní sbírka pro
potebné. Všem dárcm pedem
dkujeme!

Aktivity projektu Rodinné centrum pro
rodiny jsou podpoeny z dotaního
programu Rodina.

Pednášky MIMIKLUBU v 10:15
Ing. Hanka Havlátová vás zve na
pednášku

PRO MI NEJDE
ZHUBNOUT?
Už jste vyzkoušeli hodn diet, ale
výsledek se nedostavil? Co s tím?
Jak pestat neustále hubnout a opravdu
zhubnout?
Ukáži vám jednoduchý zpsob,
kterým to prost jde

.

Kdy: v úterý 1.3. 2018
od 19:00 hod

Jarní tvoivá dílna
pro celou rodinu
Sobota 10.bezna
od 14:00 do 17:00
Zdobení perník, origami,
keramika, pletení, pomlázky,
výroba zápich, velikononí
dekorace.
Pijte si vytvoit originální
kraslici, velikononí výzdobu
nebo jiný drobný dárek.

Peujete o dít a nacházíte se
ve složité životní situaci?
Nevíte si rady jak ešit svou
situaci?
Možná Vám mžeme pomoci
Poskytujeme sociáln aktivizaní
službu pro rodiny s dtmi (SAS)
sociální služba provozovaná
v souladu s § 65 zákona 108/2006
Sb.
Komu jsou služby ureny:
Rodim pomáháme aby:
- Dokázali mít doma dobré zázemí
pro výchovu dtí
- Zvládali zajistit rodinu finann
- Zvládali a vyizovali si osobní
záležitosti
- Zajistili dtem vhodné podmínky
pro vzdlávání, volnoasové
aktivity
Dtem pomáháme pi:
- Rozvoji dovedností dle jejich
vku, získání návyk pro bžný
život
- Zvládání pedškolní a školní
pípravy, ádné plnní školní
docházky
Místo poskytování služby: Centrum
POINT, Lesní ulice 619, 289 23
Milovice,
tel. 702 036 894, 727 914 559
Provozní doba služby:
Pondlí: 9 – 19 hodin pátek: 10 –
14 hodin
Služba je poskytována zdarma.

Dtská sexualita
Steda 7.3.
PhDr. Ilona Špahelová,
psycholožka
Jak nauit dít na noník
t 8.3.
Ing. Jarmila Vlaihová, lektor

Jarní tvoení, aneb
Velikonoce kreativn
Steda 14.3.
Veronika Lerchová, floristka
První lžika
tvrtek 15.3.
Pavla Škulcová,
lektor a výživový poradce

Bio potraviny, aneb pemýšlíte
o tom co jíte?
pátek 16.3.
Ing. Jarmila Vlaihová, lektor

Povídání o velkách
steda 21.3.
Veronika Chlumská,
manželka velae

