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Jarní dny na Family Pointech 
Opět se blíží Velikonoce a s nimi i Jarní dny na Family Pointech. Kraj Vysočina společně 
s Family Pointy připravuje již druhý ročník této akce. Od 21. do 23. března bude ve všech 
kontaktních Family Pointech na Vysočině probíhat program spjatý s příchodem jara.  
„Návštěvníkům chceme přiblížit tradiční velikonoční zvyky a společně oslavit příchod jara. 
Rádi bychom jim také představili služby Family Pointů na Vysočině,“ říká radní Kraje 
Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. 

 
Na návštěvníky akce čeká zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroba jarních dekorací, zdobení 
perníčků či aranžování květin. Program poběží každý den, a to jak v dopoledních, tak 
odpoledních hodinách. K tomu si mohou prohlédnout prostředí Family Pointů - míst 
přátelských rodině a seznámit se s jejich službami a činností. „Program jsme sestavovali 
i s ohledem na tatínky a prarodiče. Budeme rádi, pokud si k nám společně s dětmi najdou 
cestu. Děti mohou rodičům či prarodičům pomáhat či mají možnost si pohrát v dětském 
koutku,“ přibližuje radní Kraje Vysočina Petr Krčál.   

Jarní dny se uskuteční na Family Pointech v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad 
Sázavou. Podrobný program a časový harmonogram jednotlivých Family Pointů naleznete 
na webových stránkách www.vysocina.familypoint.cz  

Ve žďárském Family Pointu se můžete těšit na tyto aktivity: pondělí 21. 3. – Krása na jaře – 
výroba šperků s jarními motivy, vhodné pro dospělé i děti, 9.00 -11.00 hodin. Pletení 
z papíru – 14.00 – 16.00 hodin. Úterý 22. 3. – Jaro v pohybu – dopoledne na dopravním 
hřišti ve Žďáře nad Sázavou, 9.00 – 11.00 hodin (sraz v 9.00 hodin na dopravním hřišti – 
Okružní 73, Žďár nad Sázavou, přilby s sebou!). V případě nepříznivého počasí, bude 
nachystán náhradní program ve Family Pointu. Zdobení textilu – práce s barvami na textil, 
14.00 – 16. 00 hodin. Středa 23. 3. 2016 – Jarní dílny s překvapením – zdobení květináčů 
ubrouskovou technikou – 9.00 – 11.00 hodin, Sladké mámení – výroba figurek z marcipánu, 
15.30 – 17.00 hodin.   Naleznete nás ve 4. patře Polikliniky Žďár nad Sázavou v prostorách 
Rodinného centra Srdíčko. 

Family Point, Studentská 1966/4, 4. patro Polikliniky Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: Bc. Barbora 
Marinčová, DiS., tel. 732 472 892, e-mail: zdarns@familypoint.cz  

Family Point je místem pro rodinu, kde Vám nabízíme informace a poradenství pro rodiny, zprostředkování 

odborného poradenství, prostor pro nakrmení a přebalení dětí, podporu při slaďování pracovního a rodinného 

života, volně přístupný internet, informace o zajímavých událostech v okolí, registrace do projektu Rodinné 

pasy, besedy, přednášky, workshopy na poutavá, ale i praktická témata – například postavení ženy v rodině, 

první pomoc, výživa dětí a zasílání zpráv o plánovaných akcích Family Pointu Žďár nad Sázavou. 
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