ČERVEN 2021/3

CENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI Z. S.

NOVÁ KOLEKCE V NAŠEM OBCHŮDKU!
Pojďme spolu ven!
Takový je název nové kolekce v našem obchůdku, která vám může zpříjemnit vaše rodinné výlety! Obsahuje deník
na zážitky, multifunkční šátek, láhev na pití, ponožky a balzám na rty. Motivem, který všechny věci z této kolekce
spojuje, jsou turistické značky.
Věci si můžete zakoupit v obchůdku na našem webu. Kromě toho budou také k prodeji v sobotu 19. června na
Rodinném benefičním festivalu Fandíme rodině!

DO OBCHŮDKU

LÁHEV
s veselým potiskem o objemu 0,5l z kolekce Pojďme spolu ven je ideálním
pomocníkem pro dodržování pitného režimu dětí i dospělých, jak na
výletech, tak při sportu. Jde o kvalitní český výrobek firmy R&B Mědílek. Je
vyrobena z kvalitních, zdravotně nezávadných materiálů (BPA free). Dobře
těsní, je velmi lehká a dětem se s ní snadno manipuluje. Vaše děti budou pít z
láhve na pití bez toxinů, pachů a plísní. Vhodná pro nápoje až do 100°C.
Snadno se udržuje. Stačí ji rozebrat a dát do myčky.

BALZÁM NA RTY
z kolekce Pojďme spolu ven je obohacený o ochranný faktor proti slunci
15. Hmotnost 3,8 g.

PONOŽKY
z kolekce Pojďme spolu ven jsou vyrobeny převážně z bavlny, a proto se
příjemně nosí. Můžete si je zakoupit ve velikostech 30 - 48.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK

z kolekce Pojďme spolu ven má mnohostranné vyžití jak pro děti, tak i
dospělé a je skvělým doplňkem zejména při venkovních aktivitách.
Chrání hlavu, tvář nebo krk před prachem, chladem, větrem nebo
sluncem. Je vyroben ze 100% polyesterového mikrovlákna.
Rozměr: 50 x 25 cm

DENÍK NA ZÁŽITKY
ve formátu A5 je dokonalým pomocníkem k zaznamenávání vašich cest,
vzpomínek, plánů a přání! Možné do něj kreslit i psát, některé stránky
jsou čistě bílé, některé s linkami. Má pevnou vazbu, je tedy hodně odolný
a zvládne s vámi jakékoliv dobrodružství. Hned v úvodu najdete přehled
turistických značek, dále pak několik výzev na volné dny!

HLEDÁME EKONOMA
Náplň práce: zpracování mezd v personálním a mzdovém programu Pamica, vedení personální a mzdové
agendy zaměstnanců (mzdové listy, ELDP, daňová prohlášení), provádění ročního zúčtování daně, vyřizování
pracovněprávních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů, přehled o dotacích a
grantech, znalost smluv, kontrola čerpání jednotlivých dotací, spolupráce při psaní žádostí o dotace,
průběžných a závěrečných zprávách, podílení se na tvorbě rozpočtů a finančním řízení služeb a aktivit
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru, praktická znalost mzdového účetnictví, analytické
schopnosti a logické myšlení, dobrá znalost PC a MS Office, spolehlivost, zodpovědnost, organizační a
komunikativní schopnosti, ochota se vzdělávat, řidičské oprávnění sk. B
Nabízíme: pracovní poměr na plný úvazek (doba určitá za rodičovskou dovolenou, s možností dalšího
prodloužení, resp. dobou neurčitou), pružná pracovní doba, pracovní benefity, příjemný pracovní kolektiv,
nástup říjen 2021, nástupní plat: 28 000 Kč
Životopisy a motivační dopisy můžete zasílat na emailovou adresu: vstrilkova@prorodiny.cz do 20. 7. 2021

PLATFORMA PRO VZTAHY

CHCI SE PŘIPOJIT

I my chceme upozornit na důležitost kvality vztahů a rodin a to skrze Platformu pro vztahy, jejíž iniciátorem je
Rodinný svaz. A prosíme o podporu i vás, pokud cítíte, že péčí o vztahy lze předejít rozpadům rodin, můžete se
připojit k deklaraci Platformy pro vztahy.

RODINNÝ FESTIVAL FANDÍME RODINĚ
UŽ TUTO SOBOTU!
Hlavní pódium:
13:00 Zahájení festivalu
13:15 MERCEDES Michala Žáčka
14:00 Klauni na volné noze
14:30 kapela MISTRAL
16:00 Taneční klub Gradus
17:00 Skupina NADOBRO
Travnaté stanoviště: Manželské rande, prorodinná výstava,
rikši, program Skauti Ludgeřovice, skákací hrad, hlavolamy
nejen pro děti, tvořivé dílny
Po celou dobu festivalu můžete podpořit naši Poradnu pro vztahy a rodinu! Díky projektu Remobil můžete přinést
svůj nepotřebný mobilní telefon, za každý poputuje na podporu Poradny 10 Kč!

HLASUJTE PRO REHABILITAČNÍ ASISTENCI!
Díky Nadaci Tesco jsme zapojeni do hlasování o finanční příspěvek na podporu Rehabilitační asistence
REHAST! Hlasovat se bude v prodejně Tesco na Novinářské ul. ve Futuru od 14. června. Za nákup dostanete u
pokladny žeton, kterým přímo u prodejny můžete hlasovat právě pro Rehast. Za první místo můžeme získat až
30 000 Kč! Hlasovat můžete do 14. čevence!
Děkujeme za každý vhozený žeton!

FORMAČNÍ 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)

"OTEC A DCERA"

"OTEC A SYN"

Žádný muž ženu neovlivní a neposílí nebo

Otec syn - Co vás spojuje a je pro oba

nezraní více než její otec. Zveme otce a jejich

důležité. Přijďte se svým synem (ve věku

dcery (15-18 let) prožít společný zážitkově

14-16 let) prožít krásný pobyt v přírodě ve

dobrodružný víkend. Program je založen na

společenství mužů. Zažijete spolu spoustu

vzájemném prožívání společného času s cílem

dobrodružství, zábavy, společné práce a

najít novou kvalitu svého vztahu.

dozvíte se i něco nového o sobě navzájem.

9. - 12. září 2021

27. - 31. srpna 2021

CHCI SE PŘIHLÁSIT

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Mladí teenegaři poté mají 2 další víkendy se svými vrstevníky za doprovodu zkušených animátorů a závěrečný
víkend je opět s rodičem (celkem 4 víkendy). Místa konání jsou zajímavá místa v přírodě v pohraničních
oblastech Česka a Slovenska. Celý projekt je podpořen Evropskou dotací a je veden Centrem pro rodinu
Trenčín, který tento projekt mnoho let realizuje.
Cena za první víkend je 3800 Kč/pár a všechny další víkendy jsou po absolvování 1. víkendu zdarma.

VÍCE INFORMACÍ O PŘEDEŠLÝCH ROČNÍCÍCH

