
   
Kampaň 30 dní pro neziskový sektor 

„Místa v Litoměřicích přátelská rodinám“ 

23. 4. – 31. 5. 2014 

Zdravé město Litoměřice ve v rámci 

kampaně 30 dní pro neziskový sektor se 

rozhodlo v letošním roce podpořit rodiny 

s dětmi a společně s partnery uspořádalo 

akci nazvanou Místa v Litoměřicích 

přátelská rodinám.   Organizátoři se 

inspirovali loňskou kampaní věnovanou 

seniorům a kampaní Národní sítě 

Zdravých měst Města přátelská 

seniorům.  

 

Od 23. dubna do 31. května připravilo Zdravé město Litoměřice společně se 

skupinou sociální pomoci komunitního plánování Rodina, děti, mládež a 11 

neziskovými a příspěvkovými organizacemi poskytujícími sociální služby, vzdělávání 

a volnočasové vyžití zábavné prezentace svých činností, dny otevřených dveří, 

soutěže a další aktivity. Cílem bylo zajímavou formou seznámit rodiče s dětmi 

s vybranými organizacemi, které pro ně zájmové a vzdělávací aktivity během roku 

připravují a motivovat je k pravidelné návštěvě těchto organizací.   

V knihovně K. H. Máchy a v Domě dětí a 

mládeže Rozmarýn si mohli zájemci 

vyzvednout po celou dobu konání akce 

informační brožury se startovními kartami a 

s podrobným přehledem o nabízených 

aktivitách. 

Program akcí kampaně: 

23.4.  Beseda o náhradní rodinné péči 

25.4.  Pohádkové odpoledne se Sváťou 

28.4.  Den otevřených dveří v manželské a 

předmanželské poradně 

28.4.  Den otevřených dveří v pedagogicko - psychologické poradně 



30.4.  Tvořivá dílna – zdobení rámečků 

30.4.  Pálení čarodějnic 

3.5.   Keramická dílna 

3.5.   Poznáváme zvířátka 

5.5.   Sportovní odpoledne 

7.5.   Strollering 

12.5. Cvičení rodičů s dětmi – den otevřených dveří 

12.5. S knihovnou do pohádky 

15.5. Kurz první pomoci pro maminky s dětmi 

15.5. Hravé jógování 

24.5. Ruční papír vlastnoručně 

28.5. Interaktivní beseda  o výchově dětí k pohybu 

29.5. Fér piknik Ostrov 

31.5. Víkendový výlet 

 

 

Akce se zúčastnilo 83 rodin. Ti, kteří absolvovali minimálně 10 nabízených aktivit 

získali ceny, které jim předal Mgr. Petr Hermann při férovém africkém festivalu Dun 

Dun 13.6. na Mírovém náměstí v Litoměřicích. 

Akce je součástí projektu města Litoměřice “MAESTRO“, který je podpořen z Programu 

švýcarsko – české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR. 

Zapsala: Mgr. Rita Vlčková – koordinátorka PZM a MA 21 

 

 

  


