Family Point Zlín, třída T. Bati 204, Zlín
tel: 739 522 801, familypointzlin@cpr-zlin.cz
zlin.familypoint.cz
Otevírací doba: po-čt 10–17 h, pá 10-15.30 h

PROGRAM LISTOPAD 2022
celý listopad
MOJE VÁNOCE
Mezigenerační soutěž na téma Moje Vánoce. Fantazii se meze nekladou – můžete
soutěžit s obrázky, fotografiemi, texty aj.
Výstavka soutěžních příspěvků se bude konat v prosinci, autoři nejlepších výtvorů
budou odměněni drobným dárkem.
pondělí 14. listopadu v 16 h
SETKÁNÍ PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI
Zveme všechny zájemce o pěstounskou péči.
Ve spolupráci s Magistrátem města Zlína.
středa 16. listopadu v 10-17 h
ŠÁTKOBRANÍ POTŘETÍ
Dobročinný prodej. Přijďte si nakoupit šátky, šály a drobnou bižuterii, kterou přinesli
naši příznivci. Výtěžek z akce bude určen pro Family a Senior Point Zlín.
Děkujeme vám za donesené věci a těšíme se na vás při prodeji.
úterý 22. listopadu v 17 h
ÚSMĚV MÁMY
Setkání podpůrné skupiny Úsměv mámy.
Ve spolupráci s Úsměv mámy z. s.
čtvrtek 24. listopadu v 10-12 h
MC MATEŘÍDOUŠEK
Setkání v rámci MC Mateřídoušek, bližší informace prostřednictvím facebookového
profilu Mateřské centrum Mateřídoušek Zlín.
pondělí 28. listopadu v 13 h
SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH
Podpůrné setkání. Vede Zdenka Černá, Unie pečujících.
středa 30. listopadu v 10-12, 13-15 h
VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
Vánoční focení dětí (ne rodin) fotografkou. Bude se fotit na menší plátno s vánočním
motivem. Formát fotografie 13x18 (lesk), cena 70 Kč za kus.
Letos pouze v tištěné podobě, elektronicky nebudou k dispozici. Možnost vlastního
textu. Fotí Zuzana Heřmanská.
Přihlášení na konkrétní čas předem!
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Děkujeme za vaši podporu a moc nás těší vaše návraty
i nové cesty k nám!
Možnost přispění na činnost Family a Senior Pointu Zlín:
Bankovní spojení - 2201069601/2010, VS 110.
Děkujeme za podporu.

Projekt podporuje statutární město Zlín a Zlínský kraj.

