DUBEN 2021/2

CENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI Z. S.

SPOKOJENÁ RODINA
NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ
Sociální izolace, zvýšené napětí, pocity nepochopení, nesouladu ve
vztahu, trápení s dětmi, zvládání pracovní zátěže, stres… to zná každý z
nás. To, že SPOKOJENÁ RODINA není samozřejmostí, si uvědomujeme již
nějaký čas a podpora RODIN je našim posláním! Proto nabízíme kurzy,
přednášky a další vzdělávací aktivity pro stabilitu rodin i jejich
jednotlivých členů. Pokud už k nestabilitě dojde, lidé mohou využít
odborné poradenství v oblasti vztahů osobních, partnerských, rodinných,
společenských a v oblasti výchovy. V případě potřeby jsme připraveni
poskytnout také mediace pro páry nebo rodinné konzultace zaměřené na
páry nebo jednotlivce.
Měsíční náklady nezbytné k naplňování tohoto poslání jsou bezmála 275
000 Kč. Měsíčně máme pokryto 210 000 Kč, ale každý měsíc nám k
realizaci těchto důležitých činností chybí 65 000 Kč.
Není-li Vám RODINA lhostejná, prosíme, pomozte nám měsíčně tuto
částku pokrýt!
Každý nastavený trvalý příkaz nám velmi pomůže!
Děkujeme!
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POZVÁNKY
Realizace akcí se řídí aktuálními nařízeními vlády.
Proto sledujte náš web a naše sociální sítě!

TÝDEN PRO RODINU V OSTRAVĚ
9. května, 15:00 - 18:00 Manželské rande, park Komenského sady, aktivita pro manžele
10. května, 17:00, online webinář na téma Nástrahy pornografie v období dospívání, Mgr. et Mgr. Andrea
Kozlová
11. května, 17:00, komentovaná vernisáž výstavy RODINA? TÝM PRO ŽIVOT (online), MUDr. Maria Fridrichová
12. května, 17:00, webinář Kurz efektivního rodičovství, Mgr. Valéria Šmýrová
13. května, 9:00, webinář, Biskupské lesy, historie a současnost, Ing. Libor Konvičný
14. května, 17:00, online přednáška Cesta k proměně vztahu, Jan Zajíček

WEBINÁŘE
22. dubna - Mediace jako způsob řešení konfliktů (Mgr. Katarína Dubělčíková)
6. května - Efekty efektivního rodičovství aneb aby výchova nesla ovoce (Marie Varechová a Mgr. Valéria
Šmýrová)
20. května - Syndrom vyhoření - Jak předejít vyčerpání a jak se dobít? (Mgr. Katarína Dubělčíková)
3. června - Jak rozvíjet zdravé sebevědomí? (Mgr. Katarína Dubělčíková)
17. června - Emoce v životě dítěte (Mgr. Marie Chrástková)

AKCE PRO SENIORY
11. května - Virtuální KULATÝ STŮL na téma MOST MEZI GENERACEMI. Nad aktuálními tématy se budou
zamýšlet zástupci seniorů a mladých.
13. května - Virtuální AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK na téma BISKUPSKÉ LESY - HISTORIE A SOUČASNOST.
Lektor Ing. Libor Konvičný.
25. května - Virtuální DIECÉZNÍ SETKÁNÍ S O. BISKUPEM MARTINEM
Více informací na www.doo.cz - senioři, nebo na seniori@doo.cz, 734 876 497

KURZY "OTEC A SYN", "OTEC A DCERA"
Zveme Vás na nové formační kurzy s názvem ‚Otec a syn‘ a ‚Otec a dcera‘, který pořádáme ve spolupráci s
Centrem pro rodinu Trenčín (SR). Jde o zážitkovo – dobrodružné víkendy pro Otce a jejich dítě na prahu
dospělosti (syna ve věku 14-16 let nebo dcery ve věku 15-18 let).

První víkend pro Otce a dcery je v termínu 3. - 6. června a pro Otce a syny v termínu 27. - 31. srpna. Mladí
teenegaři poté mají 2+2 další víkendy se svými vrstevníky a závěrečný víkend je opět s rodičem (celkem 6
víkendů). Místa konání jsou pohraničních oblastech Česka a Slovenska. Přihlásit se můžete na kontaktní email:
dobrodruzstvi@prorodiny.cz Cena za celý cyklus je cena 3800 Kč/pár.

BENEFIČNÍ RODINNÝ FESTIVAL "FANDÍMĚ RODINĚ" - 19. 6. 2021
Odpoledne plné zábavy pro rodiny s dětmi s bohatým programem i občerstvením. Více informací najdete na
www.prorodiny.cz. Uskuteční se 19. června 2021 v parku v areálu LF OU, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice. Bližší
informace zveřejníme na našich webových stránkách a sociálních sítích.

PRAŠIVÁ 2021 - SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIN - 1. 7. 2021
Letošním mottem setkání dětí a rodin s otcem biskupem je “TÁTA, MÁMA, HOLKA, KLUK, RODINA NÁM NENÍ
FUK!“. Setkání bude mít bohatý program s interaktivními činnostmi na stanovištích - poznávací, pohybové,
výtvarné, hudební i duchovní aktivity, spojené s tématem rodiny.
Všechny informace budou postupně zveřejňovány na www.prasiva.prorodiny.cz

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA NĚKTERÉ Z NAŠICH AKCÍ!

NOVÉ ČÍSLO
VÝZVY - ZPRAVODAJE CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

