
Klub Don Kichot Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 – od godz. 16.00 – Dzień Dziecka  
w klubie, w programie: zabawy taneczne, poczęstunek
8.06.2015 r.
Gimnazjum nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie - Drzewa genealogiczne rodzin  
gimnazjalistów
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 - godz. 15:00 - Konsultacje  
wychowawcze dla nauczycieli oraz rodziców sprawujących pieczę zastępczą
9.06.2015 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Aleja Jana Pawła II 95 w Częstochowie - plener  
malarski „Dziwne stwory i potwory”- impreza integracyjna rodziców i przedszkolaków, 
festiwal piosenki rodzinnej
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie – godz.16:00 
 - Rola rodziców w osiąganiu przez dziecko przedszkolne sukcesu edukacyjnego
9 - 12.06.2015 r. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Aleja Jana Pawła II 95 w Częstochowie - konkurs  
plastyczny dla uczniów 
10.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 - konkurs plastyczny dla uczniów
Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie - godz. 14:30 - 16:00  
- turniej piłki nożnej i siatkówki - uczniowie klas IV- VI i rodzice
Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 
4/8 w Częstochowie - godz. 17:00 - 18:00 na terenie zielonym (patio) wewnątrz budynku 
(w przypadku pogody deszczowej zajęcia odbędą się na 1 piętrze budynku) warsztaty 
ogrodoterapii (hortiterapii) dla dzieci i dorosłych. Celem warsztatów jest: poznawanie  
roślin ogrodowych oraz przyrody, zdobycie umiejętności sadzenia i pielęgnacji roślin 
ozdobnych. Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z opiekunami.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie  
- godz. 15:30 - Niewłaściwe zachowania uczniów a praca wychowawcza nauczyciela; 
godz. 16:00 - Partnerstwo w edukacji, czyli efektywna współpraca rodzic-nauczyciel; 
godz. 17:00 - Jak wybrać z dzieckiem dobry zawód - wskazówki dla rodziców
10.06- 11.06.2015 r.
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie - godz. 16:30 – 18:00  
- „Rodzinne quillingowanie”- cykl warsztatów plastycznych o charakterze rodzinnym. Decy-
duje kolejność zgłoszeń. Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia nr 10 ul. Michałowskiego 20, 
tel. 34/322-31-04, filia10@biblioteka.czest.pl
11.06.2015 r.
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi wraz z Klubem Abstynenta 
„Ostoja” ul. Sikorskiego 78 w Częstochowie - godz. 9:00 – 12:00 - ,,Dzień Otwarty”,  
w programie:  prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne oraz możliwość zapoznania 
się z działalnością placówki
Miejski Dom Kultury ul. Łukasińskiego 50/68 w Częstochowie - wystawa fotografii  
z okazji Częstochowskich Dni Rodziny
Gimnazjum nr 16 ul. Ułańska 5/7 - Portret Rodziny – prowadzenie rozmów z członkami 
rodzin w ramach pracy Klubu Młodego Czytelnika (impreza wewnątrzszkolna)
12.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Jesienna 42 w Częstochowie – godz. 15:00 – 20:00  
- piknik rodzinny
Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Orkana 95/109 w Częstochowie  
- godz. 14:00 - 19:00 festyn integracyjny „Wrzosowiak”
Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana ul. Wilsona 16 - godz. 19:00 Koncert  
Symfoniczny. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 795-451-438
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie - godz. 15:00  
- Co robić, gdy dziecko traci chęć do nauki?
12-30.06.2015 r.
Miejski Dom Kultury ul. Łukasińskiego 50/68 - Wystawa pokonkursowa III Ogólnopolskiego 
Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ,,Szlakiem Orlich Gniazd” 
13.06.2015 r.
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie przy: ul. Legionów 58, 
ul. Kosmowskiej 5, ul. Spadzistej 13a - w godz. 9:00 – 13:00 – dni otwarte - konsultacje 
dla rodziców, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych osób
Plac Biegańskiego - godz. 10:00 - Grand Prix Częstochowy w Koszykówce 3 X 3,  
w programie:  plac zabaw, konkursy dla dzieci, zabawy z animatorem

Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza ul. Dąbrowskiego 14  
w Częstochowie - godz. 11:00 „Jak królik z kapelusza”- warsztaty muzyczno - plastyczne 
dla dzieci w wieku 6- 8 lat oraz ich opiekunów. Konieczna rezerwacja elektroniczna  
w terminie do 1.06.2015 pod adresem e-mail:  m.bogus@ajd.czest.pl
14.06.2015 r.
Stajnia Laredo ul. Łomżyńska 134 w Częstochowie - godz. 12:00 – 17:00 – Dzień Otwarty 
- darmowe przejażdżki na koniach i kucykach, zajęcia teoretyczne dot.: żywienia  
i zachowania koni, gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, pokazy jeździeckie. Plan atrakcji 
na stronie internetowej: www.stajnialaredo.pl
15- 17.06.2015 r.
Częstochowski Ośrodek Szkolenia Wyczynowego Aleja Niepodległości 20/22  
w Częstochowie – Dni otwarte, w programie:
15.06.2015 r.- zajęcia: akrobatyczne, gimnastyczne, zajęcia w grupach max. 12-osobowych:
I grupa – 16:00 - 17:00, II grupa - 17:00 - 18:00
16.06.2015 r.- godz. 16:45 - 18:00 - 30 min. zajęć akrobatycznych, gimnastycznych,  
następnie 45 min. zajęć na basenie - skoki do wody ze słupków, trampolin
17.06.2015 r.- w godz. 16:00 - 17:00 zajęcia akrobatyczne, gimnastyczne dla max. 12 
osób, godz. 17:00 - 18:30 zajęcia gimnastyczne i na basenie (skoki do wody)
Zajęcia bezpłatne. 
Zapisy do grup treningowych i inne informacje pod nr tel. 887-138-851, 791-263-260
16.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 w Częstochowie – mecz piłki siatkowej: 
rodzice  -  uczniowie
17.06.2015 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Aleja Jana Pawła II 95 w Częstochowie - ,,W labiryncie” 
- impreza integracyjna dla rodziców i dzieci, zorganizowana przez świetlicę szkolną
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie - godz. 16:00 
- Rola rodziców w osiąganiu przez dziecko w klasach I-III sukcesu edukacyjnego; 
Rola rodziców w osiąganiu sukcesu edukacyjnego przez ucznia gimnazjum; Jak dbać  
o zdrowie całej rodziny? Rola dobrych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycz-
nej i rekreacji
18.06.2015 r.
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie - godz. 15:00 – 17:00 
- ,,Rodzinne warsztaty z quillingu”- zajęcia dla dzieci i ich rodzin. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia nr 5 ul. Krasińskiego 4, tel. 34/367-11-59, 
filia5@biblioteka.czest.pl
19.06.2015 r.
Muzeum Częstochowskie - Rezerwat Archeologiczny ul. Łukasińskiego 20  
w Częstochowie - godz. 16:00 – 18:00 - warsztaty rodzinne w oparciu o wystawę  
fotograficzną „Smoki w stawie i na trawie”. Zapisy na  zajęcia przyjmowane będą  
pod nr tel. 504-757-502. Ilość miejsc ograniczona.
Filharmonia Częstochowskia im. B. Hubermana ul. Wilsona 16 w Częstochowie  
- godz. 19:00 koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2013/2014.  Informacje pod 
nr tel. 795-451-438
Miejski Dom Kultury ul. Łukasińskiego 50/68 w Częstochowie - popis zespołów  
artystycznych działających w Miejskim Domu Kultury. Szczegółowe informacje pod  
nr tel. 34/ 323-12-79
Gimnazjum nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie – spotkanie uczniów z kosmetyczką, 
prelekcja i pokazy
20- 21.06.2015 r.
Kino ILUZJA OKF Aleja Najświętszej Maryi Panny 47 w Częstochowie - projekcje filmów 
dla dzieci pt. ,,Powitanie lata w kinie i w Galerii”. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej  www.okf.czest.pl
Po zakończeniu seansu odbędzie się konkurs plastyczny
21.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Hubermana 7 w Częstochowie - godz. 13:00 - 18:00 festyn 
rodzinny 
23.06.2015 r.
Gimnazjum nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie - ,,Dzień Ojca”, przygotowanie gazetek 
o rodzinie

Organizator:
Urząd Miasta Częstochowy 
Wydział Polityki Społecznej 

Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie 
częstochowskie szkoły i przedszkola 
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie
Muzeum Częstochowskie
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Miejski Dom Kultury w Częstochowie
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Urząd Miasta Częstochowy,
 Wydział Polityki Społecznej 
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, 
tel. 34 370-76-31, fax. 34 370-71-72
www.czestochowa.pl, ps@czestochowa.um.gov.pl



15.05-12.06.2015 r. 
Miejski Dom Kultury ul. Łukasińskiego 50/68 w Częstochowie - Wystawa pokonkursowa 
II Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ,,Parki Narodowe 
w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych”
26.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Festynowa 24 w Częstochowie - godz. 9:00 - Cała Polska 
czyta dzieciom - Naszym kochanym mamom (impreza wewnątrzszkolna)
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 w Częstochowie  
- godz. 14:00 - Festyn Rodzin Zastępczych
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 w Częstochowie - spotkania z rodzicami  
z okazji obchodów Dnia Rodziny
Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Hubermana 7 w Częstochowie - Dzień Mamy i Taty (impreza 
wewnątrzszkolna)
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Warszawska 31 w Częstochowie - godz. 16:30 i 17:30  
- impreza okolicznościowa (wewnątrzszkolna) pt. ,,Chcę coś powiedzieć mojej Mamie...”
Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie - godz. 12:45 – 16:00  
- rozgrywki sportowe 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Aleja Jana Pawła II 95 w Częstochowie -  Dzień Matki i Ojca 
Gimnazjum nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie - Dzień Matki - informacje dot. rodziny
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74 w Częstochowie - Dzień  
Rodzinny
26.05-29.05.2015 r.
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie - godz. 12:00 – 18:00 
,,Biżuteria z  materiałów ekologicznych” - warsztaty plastyczne dla rodzin.  
Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia nr 1 Al. Niepodległości 11, tel. 34/363-64-44,  
filia1@biblioteka.czest.pl
26.05-23.06.2015 r.
Gimnazjum nr 21 ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie - konkurs   
międzyklasowy ,,Trudne wędrówki ku dorosłości”, szkolny konkurs polonistyczny  
,,Obraz rodziny w zapiskach trzech pokoleń”
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami  Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78  
w Częstochowie - godz. 8:00 – 14:00 - warsztaty dla młodzieży na temat uzależnień 
od alkoholu i środków psychoaktywnych. Zajęcia w grupach max. 25 - osobowych  
po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 34/361-39-96
Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej i Osób z Problemami Uzależnień  
w Częstochowie ul. Sikorskiego 78 czynny: 7:00 – 19:00. W każdy poniedziałek 
i czwartek świadczone będą bezpłatne porady prawne
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 w Częstochowie  
- godz. 9:00 - 14:00 Dni Otwarte Rodzicielstwa Zastępczego
27.05.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie - godz. 14:30 – 16:00  
- rozgrywki piłki siatkowej oraz piłki nożnej uczniowie klas IV - VI  wraz z rodzicami
Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Orkana 95/109 w Częstochowie  
- godz. 16:15 - 17:30 turniej piłki siatkowej - rodzice kontra uczniowie (impreza  
wewnątrzszkolna)
Gimnazjum nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie - Rodzinny Dzień Sałatki - konkurs dla 
wszystkich klas
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza 
– bieg ,,Akademicka Trójka” ul. Zbierskiego 6: godz. 12:00 start biegu na 1,5 km dla 
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, godz. 12:30 start biegu głównego dla 
kobiet i mężczyzn na 3 km.
Zgłoszenia w biurze zawodów w dniu startu w godz. 9.30 - 11.30. Informacje  
pod nr tel. 34/365-59-83
Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie - godz. 17:00 - 19:00 w gmachu Wydziału Nauk Społecznych przy  
ul. Zbierskiego 2/4 w sali 0.12 organizuje wykłady ,,Rodzina z perspektywy praktyki  
i badań”: ,,Funkcjonowanie rodzin zagrożonych - stan badań i odniesienia praktyczne”; 
,,Poradnictwo filozoficzne”; ,,Atrakcyjność dziecka w grupie z perspektywy efektu 
św. Mateusza” (wykłady również 10.06.2015r. )
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie - godz. 16:00  
- Praca z dzieckiem zdolnym - wskazówki dla rodziców

28.05.2015 r.
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie - godz. 15:30 – 17:30  
- „Rodzinne warsztaty decoupage”. Przedmioty codziennego użytku będą ozdabiane 
techniką decoupage. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia 
nr 9 ul. Nowowiejskiego 15, tel. 34/360-61-14
Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 - godz. 10:30 – 12.30 
- konferencję na  temat rodzicielstwa zastępczego pt.: ,,Moje serce dało Ci dom”,  
organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Aleja Jana Pawła II 95 w Częstochowie - konkurs  
pięknego czytania
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie - godz. 15:00  
- Bezpiecznie w internecie - informacje dla rodziców
29.05.2015 r.
Gimnazjum nr 1 ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie - godz. 11:00 – 17:00 - festyn  
rekreacyjno - rodzinny, w programie: Dzień Patrona, rozgrywki piłki nożnej, koncert  
życzeń dla mam; dzień otwarty szkoły 
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Warszawska 31 w Częstochowie - godz. 17:00 - Piknik  
Rodzinny
Gimnazjum nr 22 ul. Jesienna 42 w Częstochowie - godz. 15:00 - 19:00 - Festyn Rodzinny 
(w programie: gry i zabawy sportowe dla rodzin, pokaz talentów uczniów, występ  
zespołu AmperA, pokazy tańca i sztuk walki)
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie – godz. 16:00 - 18:00  
- ,,Szkatułka na rodzinne skarby”- zajęcia dla rodzin. Za pomocą techniki decoupage’u 
będą ozdabiane drewniane szkatułki na rodzinne skarby. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, ul. Okulickiego 63, tel. 34/322-76-19
29-30.05.2015 r.
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny - warsztaty dla rodzin - wyjazd integracyjny 
do Zawad „Pod Grzybkiem”. Informacja bądź rezerwacji miejsc pod numerem telefonu 
tel.  512-439-009
29.05- 3.06.2015 r.
KINO ILUZJA OKF  Al. NMP 64 w Częstochowie - DZIEŃ DZIECKA Z BOHATERAMI ASTRID 
LINDGREN - ekranizacje wyjątkowych książek szwedzkiej pisarki. Cena biletu 10 zł.  
Repertuar na stronie www.okf.czest.pl, bądź pod nr tel. 34/324-60-58
30.05.2015 r.
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie - godz. 10:00  
- „Exploding box”- rodzinne warsztaty scrapbookingowe. Decyduje kolejność  
zgłoszeń. Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2, tel. 34/361-43-27,  
filia8@biblioteka.czest.pl
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kukuczki 30 w Częstochowie  
- godz. 9:30 – 15:00, szkolny festyn rodzinny, w programie: gry, zabawy sportowe,  
zdrowa żywność,  wspólne grillowanie
Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie - godz. 9:00 – 14:00 
- festyn „Dzień Rodziny”, Family Qiuz - rodzinny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii,  
,,Chusta Klanzy”- wspólna zabawa
Zespół Szkół nr 2 ul. Wirażowa 8 w Częstochowie - godz. 12.45 - festyn rodzinny  
- program artystyczny w  wykonaniu uczniów Szk. Podstawowej nr 15, pokaz tańca,  
pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, pokaz firmy ochroniarskiej „Cerber”,  
konkursy dla rodziców i dzieci, konkurs Karaoke
Amfiteatr na Promenadzie Czesława Niemena - godz. 10:30 - 14:15 - projekt pt ,,Młodzi dla 
świata”. Występy dzieci z przedszkola oraz uczniów szkół uczestniczących w projekcie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Łukasińskiego 70/ 74 w Częstochowie  
- godz. 12:00 - 18:00 - festyn rodzinny „Potyczki rodzinne”
Plac Biegańskiego w Częstochowie - godz. 9:00 - Obchody Jubileuszu 70 - lecia klubu 
sportowego AZS
30-31.05.2015 r.
Kino ILUZJA OKF – Aleja Najświętszej Maryi Panny 64 w Częstochowie - projekcje  
filmów dla dzieci pt. ,,Dzień Dziecka w kinie i Galerii”. Szczegółowe informacje na stronie  
internetowej www.okf.czest.pl
30 maja 2015 r. po zakończeniu seansu filmowego Miejska Galeria Sztuki około godz. 
14.00, zaprasza dzieci i dorosłych do udziału w konkursie plastycznym ,,Bolek, Lolek  
i inni, czyli zbiorowy portret bohaterów ulubionych kreskówek dziadków, rodziców  
i wnuków”

31 maja 2015 r. po zakończeniu seansu filmowego Miejska Galeria Sztuki zaprasza dzieci 
i dorosłych do udziału w konkursie plastycznym ,,Wielkie malowanie”
31.05.2015 r.
Muzeum Częstochowskie – godz. 11:30 - Centrum Promocji Młodych ,,Współczesne  
herby - warsztaty tworzenia logotypu rodziny”. Miejsce: Aleja Wolności 30. Warsztaty 
plastyczne będą poprzedzone 20 min. wykładem i prezentacją. Ilość miejsc ograniczona. 
Konieczna rezerwacja telefoniczna, tel. 34/360-56-31
Zbiornik Huty Częstochowa (z tyłu szpitala na Kucelinie) – godz. 10:00 – 15:00  
- Dzień Dziecka, organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie  
w partnerstwie lokalnym, w programie: gry i zabawy dla dzieci
1.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Kasztanowa 7/9 w Częstochowie - godz. 9:00 – 13:00  
- festyn środowiskowy 
Gimnazjum nr 20 ul. Hubermana 7 w Częstochowie - godz. 9:00 – 12:00 - Dzień Dziecka 
na sportowo- zawody i zabawy sportowe, godz. 16:00 - 19:00 spotkania z rodzicami  
- występy uczniów z kółka muzycznego, koncert coverów i piosenek autorskich uczniów, 
występy teatralne, pokaz tańca irlandzkiego
Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Orkana 95/ 109 w Częstochowie  
- od godz. 8:00 impreza pt. ,,30 minut ruchu”, o godz. 10:00  - Paraolimpiada ,,Sprawni 
inaczej”
Świetlica socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka” ul. Manganowa 12a w Częstochowie  
- godz. 15:00 mini festyn, w programie: występy artystyczne, poczęstunek, malowanie 
twarzy, zawody sportowe, dyskoteka
Muzeum Częstochowskie - Multicentrum „Zodiak” Park Staszica - warsztaty, podczas  
których grupy rodzinne będą mogły korzystać z dostępnych w Multicentrum nowoczesnych 
sprzętów i programów komputerowych. Impreza przeznaczona dla dzieci od 6 do 15 r.ż. 
wraz z opiekunami. Każdy uczestnik warsztatów może zabrać ze sobą jedną osobę.  
Zajęcia odbywać się będą w dwóch turach: 14:30 – 16:00 - I grupa, 16:30 – 18:00 
- II grupa. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia pod numerem  tel. 504-757-598
Fundacja Chrześcijańska Adullam ul. Krakowska 34 w Częstochowie - godz. 16:00  
- impreza integracyjna w połączeniu z Dniem Dziecka  i z wieloma atrakcjami ruchowymi 
typu Chusta Klanza, tunele animacyjne
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Jasnogórska 34 w Częstochowie  
- godz. 16:00 - 19:00 warsztaty „Akademia Dorosłości” dla rodzin zastępczych  
- gry i zabawy dla dzieci i młodzieży
Miejski Dom Kultury ul. Łukasińskiego 50/ 68 w Częstochowie - Finał Festiwalu Młodych 
Talentów w sali widowiskowej. Szczegółowe informacje pod nr 34/323-12-79
Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie - godz. 9:00 - 13:00 turniej 
sportowy
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 ul. Łukasińskiego 70/ 74 - Dzień Dziecka
Plac Biegańskiego –,,Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, w programie: godz. 14.00  
- odczytanie Odezwy Społeczności PaT dla wszystkich pokoleń, 16.10-16.20 – taniec  
,,belgijka”– taniec, łączący wszystkie pokolenia, odtańczony przez osoby obecne  
na placu (organizator: Komenda Miejska Policji w Częstochowie)
2.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Warszawska 31 - godz. 17:00 - Dzień Otwarty 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Aleja Jana Pawła II 95 - bajka „Jaś i Małgosia” 
Gimnazjum nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie - dzień otwarty szkoły, spotkanie  
z fizjoterapeutą pokaz technik masażu, prelekcja dla uczniów i rodziców na temat  
higieny życia, profilaktyki zdrowego stylu życia 
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia ul. Kosmowskiej 5 w Częstochowie - godz. 16:00 
- Cyberprzemoc- postawa ofiary i sprawcy - informacje dla rodziców
3.06.2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Jesienna 42 w Częstochowie - godz. 9:00 - 12:00 
- konsultacje z psychologiem 
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie - godz. 15:30 - „Quillingowe 
magnesy” zajęcia plastyczne - rodzice, dziadkowie i ich podopieczni będą mogli tworzyć 
magnesy na lodówkę.  Decyduje kolejność zgłoszeń. Zaprasza Biblioteka Publiczna, Filia 
nr 6, ul. Orkana 56a, tel. 34/363-93-32, filia6@biblioteka.czest.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Aleja Jana Pawła II 95 w Częstochowie  
- ,,Na sportowo, na wesoło”- gry i zabawy drużynowe z okazji Dnia Dziecka,  
zorganizowane przez świetlicę szkolną


