PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZACE 2012
PRAVIDELNÝ PROGRAM Centrum pro rodinu M.E.D. o.s.
školní rok 2011/2012
DDM SEDDMA, Tyršova 380, Semily, tel: 774 556 668, 775 369 373, e-mail: med.semily@seznam.cz,
www.medsemily.cz
9.00-9.45

„Andílci“ (od narození do jednoho roku) – Martina Peukerová

PONDĚLÍ

10.00-10.45
11.00-11.45

ÚTERÝ

9.00-12.00
9.00-10.00
10.15-11.00
9.00 - 10.00
9.30-12.00

„Světýlka“ (1-2 roky) – Martina Peukerová
„Motýlci“ (3 -4 roky ) – Martina Peukerová
„Šeptání do bříška“ (oslava těhotenství a mateřství ) - termín bude stanoven dle možností
zájemkyň (další možností je pátek dopoledne) info tel: 774 556 668
Tvořivé dopoledne – cvičeníčko, tvoření, divadélko, společný oběd
Angličtina: RAP ENGLISH, info: M. Šlechtová tel.: 733 502 166
Cvičení pro maminky s fyzioterapeutkou Danielou Tunovou
Francouzština pro mírně pokročilé – čas bude upřesněn
Přednášky a besedy dle aktuálního měsíčního programu

9.30-12.00

Přednášky a besedy dle aktuálního měsíčního programu

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

PRAVIDELNÝ PROGRAM Centrum pro rodinu M.E.D. o.s.
školní rok 2012/2013
DDM SEDDMA, Tyršova 380, Semily, tel: 777 226 127, e-mail: med.semily@seznam.cz,
www.medsemily.cz

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

Vedoucí
Martina Peukerová

9,00-9,45

Andílci

Pro děti do 1
roku

10,00-10,45

Kolo, kolo

Pro chodící děti
1- 3 roky

Aneta Stránská

16,00-17,00

Dramatický
kroužek ☼

Pro děti 3-6 let

9,00-12,00

Tvoření
rodičů s dětmi

Pro děti a dospělé

Hana Eisenbergerová
Přihlášky předem na:
eisenbergerov@seznam.cz 776
690 285
Žofie Převrátilová a Veronika
Vodičková

9,00-10,00

Angličtina ☼

Pro dospělé

Iva Slavíková

9,00-10,00

Power jóga

Pro dospělé

Daniela Tunová

16,00-17,00

Výtvarný
kroužek ☼

Pro děti 3-6 let

Zuzana Jodasová
Přihlášky předem na:
zuza.jodasova@seznam.cz tel:
608 884 298

9.30-12.00
9.30-12.00

Přednášky a besedy dle aktuálního měsíčního programu
Přednášky a besedy dle aktuálního měsíčního programu

STŘEDA

ČTVRTEK
PÁTEK

Poznámka
Zajištěno hlídání
starších dětí.♣ Na
lekci není nutno se
hlásit předem.
Zajištěno hlídání
starších dětí. ♣ Na
lekci není nutno se
hlásit předem.
Zajištěno hlídání
mladších dětí. ♣
Nutno se hlásit
předem na pololetí.
Není nutno se hlásit
předem. Všechny děti
vítány.
Zajištěno hlídání
dětí. ♣
Úroveň dle vašich
potřeb.
Zajištěno hlídání
dětí. ♣ Před lekcí
nutno vždy oznámit
svou účast na:
603 594 533
Zajištěno hlídání
mladších dětí. ♣
Nutno se hlásit
předem na pololetí.

Pokud by se někdo nemohl účastnit programu z finančních důvodů, je možná dohoda na slevě, nebo
dobrovolnická činnost pro chod organizace jako protislužba. Kontaktujte v takovém případě provozní Centra.
☼ Angličtina – úroveň bude nastavena podle přihlášených zájemkyň. Předpokládaná cena je 50Kč/lekce, případně
méně při větším počtu účastnic. V případě většího zájmu bude otevřen ještě jeden kurz s Evou Novotnou ve středu
dopoledne.
☼ Dramatický kroužek pro děti 3-6 let – jedná se o pololetní kroužek, platba předem, možno i měsíčně, v případě
potřeby, cena je 500,- za pololetí, což vychází 25,-Kč na lekci. Lektorkou je Hana Eisenbergerová, přihlášky rovnou u
ní na: eisenbergerov@seznam.cz, 776 690 285.
☼ Výtvarný kroužek pro děti 3-6 let – jedná se o pololetní kroužek, platba předem, možno i měsíčně v případě
potřeby, cena je 500,- Kč za pololetí + 100,- na výtvarný materiál, též 25,-Kč na lekci. Lektorkou je Zuzana Jodasová,
přihlášky přímo u ní na: zuza.jodasova@seznam.cz, tel: 608 884 298.
♣
Požadavek na hlídání dětí při programu je potřeba nahlásit nejpozději den předem koordinátorce Medové školky
Romaně Smetáčkové na: romca.sm@seznam.cz, nebo sms na 775 369 373. Hlídání dětí probíhá v pondělí a úterý
v Dřevěnce v Jílovecké ulici formou lesní školky, ve středu a ve čtvrtek přímo v Centru pro rodinu M.E.D.
Kontakty: med.semily@seznam.cz, www.medsemily.cz, tel: 608 884 298 provozní Centra

PŘEDNÁŠKY A AKCE V CPR M.E.D.
19.1. Změny v rodičovském příspěvku, Andrea Szabó
31. 1. Setkání s farářkou
2.2. Důchodová reforma s finančními poradci z Parners
17. 2. Beauty Day s kosmetičkou a masérkou Janou Macounovou
23. 2. Zvířátka a děti - s MvDr. Janou Farskou
28.2. Setkání s farářkou
27.3. Setkání s farářkou
29. 3. Poskytování první pomoci dítěti s Bc. Anetou Stránskou
2. 4. Magická síla slova s Ing. Jiřinou Slámovou
24.4. Setkání s farářkou
10. 5. Výlet na ranč Kocanda – předání štafety od Centra k Centru –
15.5. Otevírání studánek – tradiční oslava jara v lese nad Bítouchovem
24. 5. V rámci Týdne respektu k porodu: přednáška POROD S DULOU – Martina Peukerová
29.5. Setkání s farářkou
1. 6. Medový dětský den na zahradě husitského kostela v rámci Noci kostelů od 16.00.
19. 6. Mateřídouška - předprázdninové povídání s farářkou CČSH Ladou Kocourkovou
29.7. -5.8. Tábor Jesenný
červenec – srpen Příměstský tábor – Po, Čt
25.9. Setkání s farářkou
22.10. Zdravý úsměv – MC Mateřídouška
9. 11. Slaďování rodinného a pracovního života - Aperio
27.11. Setkání s farářkou
18.12. Setkání s farářkou

