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Boskovice a okolí

V prostorách  Mûstského úfiadu v
Boskovicích na námûstí 9. kvûtna
v tûchto dnech zahájil provoz Family
Pointu, správcem je Centrum pro rodinu
a sociální péãi Brno. Jedná se o projekt
vytváfiející síÈ míst, kde mohou rodiãe
peãovat o malé dûti a získat informace
pro podporu rodiny.  „Mûsto se rozhod-
lo ke zfiízení Family Pointu, protoÏe tato
sluÏba pro rodiny v nabídce MûÚ chy-
bûla. Místem je zádvefií pfii vstupu do
dûtského oddûlení mûstské knihovny.
Toto místo bylo vybráno jako nejvhod-
nûj‰í z hlediska blízkosti WC, polohy
(pfiízemí), i samotné blízkosti knihovny.
Mûstská knihovna jiÏ sama uvaÏovala
o zfiízení koutku pro maminky s dûtmi.
Toto místo nav‰tívila i koordinátorka
z Centra pro rodinu a sociální péãi
a shledala umístûní Family Pointu vyho-
vujícím poÏadavkÛm,” uvedla zastupu-
jící tisková mluvãí Aneta Sedláãková

a místostarostka Jaromíra Vítková doda-
la: „Zfiízení Family Pointu jsme zvaÏo-
vali jiÏ dfiíve. Letos, kdy si pfiipomínáme
20.v˘roãí Mezinárodního dne rodiny, se
podafiilo nejen najít vhodné místo, ale na
zfiízení Family Pointu jsme získali i
dotaci ve v˘‰i ãtyfiicet tisíc korun z roz-
poãtu Jihomoravského kraje,” sdûlila
místostarostka.

Family Point zprostfiedkovává rodi-
nám rÛzné programy a sluÏby a provozo-
vatel dodrÏuje standardy a etické princi-
py sluÏby Family Pointu coÏ je, mimo ji-
né povinné vybavení jako jsou pfiebalo-
vací pult, kfieslo vhodné pro kojení dûtská
Ïidle pro krmení, dûtsk˘ koutek a také
pfiíznivá otevírací doba, bezbariérovost.
Provozní doba bude kopírovat provozní
dobu úfiadu nebo knihovny tzn., Ïe bude
otevfieno kaÏd˘ den od 8.00 do 17.00.
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SluÏby Boskovice s.r.o., oznamují ãte-
náfiÛm ListÛ regionÛ, Ïe v letním období,
tj. od 14. 6. do 31. 8. 2014 bude pro ve-
fiejnost zaji‰tûno koupání v Mûstsk˘ch
lázních nebo na Koupali‰ti âervenka dle
aktuální pfiedpovûdi poãasí. 

Informaci na kaÏd˘ den a provozní
dobu naleznete nejpozdûji do 8 hodin
ráno na www.sluzbyboskovice.cz,
v sekci „aktuálnû”.  
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Family Point i v Boskovicích

V Boskovicích se vykoupete
za kaÏdého poãasí

Family Point v Boskovicích pfied dokonãením.

Borovûnka.

Koupali‰tû âervenka ãeká na své náv‰tûvníky.

DDM Boskovice uspofiádalo poslední kvûtnov˘
pátek u pfiíleÏitosti 55. v˘roãí zaloÏení organizace
Den otevfien˘ch dvefií. Kromû prohlídky interiéru
a soutûÏí se pfiíchozí podívali na vystoupení zájmo-
v˘ch útvarÛ a ukázky z ãinností Domu dûtí a mláde-
Ïe v Boskovicích.
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DDM Boskovice 
je zde uÏ 55 rokÛ

KDY: 16. 8. 2014 

KDE: V ‰apitó 
za muzeem 
v Boskovicích. 

KAPELY: JiÏ brzy na
www.festivalekbezbojuavalek.cz


