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 OPRAVA SPORTOVNÍCH VOZÍKŮ BENECYKL 
PRO PŮJČOVNU POMŮCEK

Sportovní vozíky BENECYKL máme v naší půjčovně už od

počátku vzniku půjčovny pomůcek, což je od roku 2007.

Postupem času byl o vozíky velký zájem, tak jsme vozíky

přikoupili. Dnes máme celkem 8 vozíků k zapůjčování a to

ve všech velikostech, od baby, přes junior až po velikost

max. 

Rodiny mají o zapůjčení vozíků velký zájem, protože

pořízení vlastního je pro ně velmi finančně náročné a ne

každý si je schopen potřebné finance sehnat. Vozíky jsou

využívány hlavně na procházky do terénu, kde běžný

mechanický invalidní vozík nestačí. Rodiny také využívají

svůj volný čas k cyklovýletům, které by si bez vozíku

nemohly dovolit. 

Vozíky jsou opravdu velmi využívané, což sebou nese i

náklady na jejich opravy. Pravidelně byl prováděn servis

přímo servisním technikem firmy Benecykl. Nyní je však
nutná oprava většího zásahu, kdy je potřeba vyměnit

brzdy, klouby na řídítkách, uchycení předních koleček,

případně celé tažné tyče pro kolo. Firma Benecykl si

jednotlivé vozíky odveze do své firmy, kde bude proveden

"repas" jednotlivých vozíků a ty budou následně

dopraveny zpět a připraveny k dalšímu zapůjčování. CHCI POMOCI

OPRAVU POTŘEBUJE CELKEM
8 VOZÍKŮ V NAŠÍ PŮJČOVNĚ 
A NÁKLADY JSOU 40 000 KČ.

https://www.instagram.com/cpr_ostrava/?hl=cs
https://www.youtube.com/channel/UCLeC8I6TZCQZ4aqv3ysikRA
https://www.facebook.com/prorodiny
http://www.prorodiny.cz/
https://www.linkedin.com/company/71666059/admin/
http://www.prorodiny.cz/
http://www.prorodiny.cz/
http://www.prorodiny.cz/
https://www.darujme.cz/projekt/1205169


O ČLOVĚKU A LÁSCE - SERIÁL SETKÁNÍ PRO MLÁDEŽ
Na vyžádání zorganizujeme kurz O ČLOVĚKU A LÁSCE – je to seriál

setkání pro mládež, studenty, spolča, biřmovance, snoubence i mladé

manžely … pro všechny, kteří přemýšlejí, co a proč je dobré pro osobní

život, a ptají se, jaký byl Boží plán s člověkem.

Program je určený pro skupiny a pružně se uzpůsobí objednateli.

Organizátorem může být obec nebo farnost nebo třeba knihovna; také

se nabízí jako obsahová náplň tam, kde již běží pravidelná setkávání,

např. spolča, biřmovanci, scholy, skauti apod. Lze domluvit

respektování obvyklého místa setkávání i času.

Zveme Vás nakouknout "pod pokličku" našich služeb, aktivit a

programů, které poskytujeme na podporu rodin, dětí a mladých

lidí se zdravotním postižením. Dozvíte se také, jak se můžete stát

dobrovolníkem, osobním asistentem nebo asistentem odlehčovací

služby a to vše na jednom místě!

Ve čtvrtek, 16. 9. 2021 od 9h do 17h budeme připraveni se Vám

věnovat a odpovídat na Vaše dotazy. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CPR

Od 17h proběhne přednáška lektorek Mgr. Valeria Šmýrová a Marie Varechová na téma Efekty efektivního

rodičovství aneb aby výchova nesla ovoce - přednáška nejen pro rodiče.

Neváhejte a přijďte: Syllabova 19e, Ostrava Vítkovice.

Akce probíhá v rámci DNŮ FAJNE RODINY.

Kurz je určen veřejnosti, zván je každý, kdo má zájem, bez omezení. Témata diskutuje z katolického

pohledu. Je vhodný pro jednotlivce i pro dvojice, které míří do manželství, inspirativní může být i pro

mladé manžele. A o čem kurz je? Jeho cílem je navodit diskusi o vlastním lidství. Přispěje k sebereflexi, ke

hledání smyslu a naplnění života. Nahlédne člověka jako bytost, která se realizuje ve vztazích, často v lásce

a manželství. Propojením společenskovědních oborů, které vysvětlují manželství a lásku, s bioetickou

problematikou, probere aktuální hodnotová témata: zahrnutí sexuality do sebepřijetí, přístup k

sexuálnímu životu, k plodnosti a otěhotnění, k antikoncepci, ale také k potratům, umělému oplodnění, ke

zpochybňování přirozené sexuality. 

Nebojte se nás kontaktovat, máte-li o tento kurz zájem. Ušijeme vám ho na míru.

Kontakt: Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.cz. VÍCE INFORMACÍ

https://www.facebook.com/events/377446477112297
https://www.facebook.com/events/377446477112297
mailto:mfridrichova@prorodiny.cz
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/o-cloveku-a-lasce-serial-setkani-pro-mladez/


17.-19. 9. 2021 Víkend pro ženy na Cvilíně

22. 9. 2021 Pouť seniorů

od 22. 9. 2021 Podzimní kurz biblických židovských tanců

od 30. 9. 2021 Kurz pro lektory školského programu výchova ke

vztahům

8.-10. 10. 2021 Víkend pro maminky s dcerami

12. 10. 2021 Odpolední seminář pro ženy v Opavě s Irenou

Smékalovou

13.-17. 10. 2021 Exercicie pro muže

od 22. 10. 2021 Škola partnerství

12. - 14. 11. 2021 Víkend pro ženy s biblickými židovskými tanci

19. 11. 2021 Kurz přirozeného plánování rodičovství

20. 11. 2021 Duchovní obnova pro ženy v Opavě

PLÁNOVANÉ AKCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

KATALOG PŘEDNÁŠEK

KURZ PRO LEKTORY ŠKOLSKÉHO PROGRAMU
VÝCHOVA KE VZTAHŮM
Vyhlašujeme otevření kurzu pro lektory preventivního programu ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA. Kurz

akreditovaný jako DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků – akreditace č.j.: MŠMT–27657/2019-

2-759, je nazvaný

„Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality – kurz školské primární prevence“.

Kurz se uskuteční od 30. září 2021 a je rozdělen do čtyř vícedenních bloků do listopadu 2021. 

Místo konání: Syllabova 19e, Ostrava-Vítkovice.

Kontakt: Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.cz

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ

VYBERTE SI PŘEDNÁŠKU
 Prohlédněte si nabídku přednášek, kterou jsme pro vás připravili a jsme schopni je ihned realizovat.

Přednášky jsme rozdělili na témata: osobní, vztahové a ostatní. Lektoři jsou odborníci se zkušenostmi z

praxe. Zaujme-li vás nějaká přednáška, kontaktujte nás.

NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE!

https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/vikend-pro-zeny-cvilin-17-19-9-2021/
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/vikend-pro-zeny-cvilin-17-19-9-2021/
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/pout-senioru-22-9-2021/
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/podzimni-kurz-biblickych-zidovskych-tancu-od-22-9-2021/
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/kurz-pro-lektory-skolskeho-programu-vychova-ke-vztahum/
https://www.facebook.com/events/223830869699601
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/odpoledni-seminar-pro-zeny-v-opave-s-irenou-smekalovou-12-10-2021/
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/exercicie-pro-muze-13-17-10-2021/
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/skola-partnerstvi-2021-2022/
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/vikend-pro-zeny-s-biblickymi-a-zidovskymi-tanci-12-14-11-2021/
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/kurz-ppr-zacne-19-11-2021-%E2%80%93-prezencni-forma-setkani-a-prace-ve-skupine/
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/duchovni-obnova-pro-zeny-v-opave-20-11-2021/
https://www.prorodiny.cz/soubory/file1554.pdf
https://www.prorodiny.cz/soubory/file1575.pdf
mailto:mfridrichova@prorodiny.cz
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/kurz-pro-lektory-skolskeho-programu-vychova-ke-vztahum-od-30-9-2021/
https://vyzva.prorodiny.cz/soubory/file558.pdf

