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M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba 
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IČ: 75080541 Číslo účtu: 35-7194720277/0100  

Aktivity pro ukrajinské děti a jejich rodiče v DDM 
 

DDM nabízí budovy střediska a pedagogy k zájmovému vzdělávání a adaptaci ukrajinských dětí a jejich rodičů. 

 

Hledáme dobrovolníky se znalostí ukrajinštiny – prosím, kontaktujte nás na 

email: reditel@ddmporuba.cz nebo mobil: 725 037 080 
 

 

Středisko DDM ul. M. Majerové 
 

Pondělí až pátek – od 9.00 hod – Komunitní setkání  

Setkání ukrajinských maminek a dětí s pedagogem DDM (pohybové a výtvarné aktivity, pitný režim) – nutná 

telefonická nebo emailová rezervace počtu zájemců – 725 037 080 ,  reditel@ddmporuba.cz 

 

Pondělí a čtvrtek od 9.00 do 10.30 hod – Cvičení rodičů a dětí od 1,5 let 

 

Pondělí až čtvrtek – od 15.00 do 17.00 hod – začlenění dětí do kroužků 

 

 

 

Středisko DDM ul. Polská 
 

Pondělí až pátek – od 9.00 hod – Komunitní setkání  

Setkání ukrajinských maminek a dětí s pedagogem DDM (pohybové a výtvarné aktivity, pitný režim) – nutná 

telefonická nebo emailová rezervace počtu zájemců – 725 037 080 ,  reditel@ddmporuba.cz 

 

Pondělí a čtvrtek od 9.00 do 10.30 hod – Cvičení rodičů a dětí od 1,5 let 

 

Pondělí až čtvrtek – od 15.00 do 17.00 hod – začlenění dětí do kroužků 

 

 

 

Středisko DDM v Plesné 
 

Pondělí až pátek – od 9.00 hod – Komunitní setkání  

Setkání ukrajinských maminek a dětí s pedagogem DDM (pohybové a výtvarné aktivity, pitný režim) – nutná 

telefonická nebo emailová rezervace počtu zájemců – 725 037 080 ,  reditel@ddmporuba.cz 

 

Pondělí a čtvrtek od 9.00 do 10.30 hod – Cvičení rodičů a dětí od 1,5 let 

 

Pondělí až čtvrtek – od 15.00 do 17.00 hod – začlenění dětí do kroužků 

 

 

 

 

V případě potřeby jiných časů volejte na číslo 725 037 080. 

Časy i program se dají přizpůsobit potřebám zájemců. 
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