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Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český
Krumlov se minulou neděli (26. března 2017) zúčastnilo
se svými vybranými animačními a volnočasovými
aktivitami
programu
„Dětské
neděle“
v českobudějovickém multikině CineStar.
Tímto frontálním veřejným představením vybraných
programů pro děti a mládež zahájilo CPDM celou řadu
aktivit a projektů, které jsou součástí „plánu oslav“ 20.
výročí založení centra. Vybrané aktivity, kterými si
budeme připomínat založení CPDM (1997) budou
pokračovat až do prosince letošního roku.
Náš první veřejný program k 20. výročí založení CPDM
byl spojen zároveň s 15. výročím vzniku multikina
CineStar v Český Budějovicích. V rámci „dětské neděle“ se prezentovaly ještě další
organizace. Mezi ně patřily například Lipno, jazyková škola Lingo, ČSOB Pojišťovna,
Haribo a další.
CPDM pro účastníky „dětské neděle“ připravilo celkem šest programových stanovišť,
na nichž si děti mohly vyzkoušet reliéfní výtvarnou tvorbu se dřevem, drhání náramků
a náhrdelníků z provázků, výrobu buttonků z vlastních „grafických“ návrhů, výrobu
záložek do knihy, tvorbu origami a papírových růží, kreslení a malování… posledním
stanovištěm pak byly „nafukovací balónky“, které byly odměnou pro děti, jež se
účastnily programu a následné projekce předpremiéry filmu „Šmoulové: Zapomenutá
vesnice“.
Programu se zúčastnilo více než 500 dětí.
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