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POUŤ RODIN NA MARIAHILF
Sluníčko svítilo, někdy ho zastínily mraky, ale bylo moc fajn,
příjemně. Přišla spousta milých rodin s dětmi – cca 500
účastníků. Mši svatou sloužil o. biskup František. Ostravský
děkanát se zasloužil o krásný průběh liturgie – rektor Mariahilf
prohlásil, že tolik ministrantů na Pouti rodin ještě nebylo.
Schola byla také úžasná!
Doprovodný program zajišťovalo CPR – stan Kouzelná školka
s hlavolamy pro nejmenší, po fáborkách děti poznávaly krásná
zákoutí poutního místa, rýžovalo se zlato, skákalo na skákacím
hradě, vyráběly záložky do knížky, sovičkové polštáře nebo
barevné jednorožce. Biskupské lesy zajistily lesní pedagogiku.
Lidé mohli podpořit činnost CPR koupí triček Fandíme rodině,
nové kolekce čajů s inspirací a originálních notýsků pro dobré
nápady… V 16:00 bylo žonglérské a cirkusové vystoupení, po
něm následoval zábavný workshop. V 17:00 mariánská
pobožnost a závěrečné požehnání.

Fotografie z Pouti rodin
AKCE PRO SENIORY:
4.6. KLAS: Závan prázdnin - Mallorca Ostrava, biskupství, 9:00
5.6. Den pro radost, Frýdlant n.O., 9:00
11.6. KLAS: Závan prázdnin - Mallorca,
Ostrava-biskupství, 9:00
13.6. Akademie pro třetí věk: Genderohrožení manželství a rodiny, Ostrava biskupství, 9:00
18.6. Výlet Hukvaldy, Hukvaldy obora
25.6. Ježíšova podobenství: O hřivnách,
Frýdek-stará fara, 9:00
26.6. Lectio Divina, Ostrava-biskupství,
9:00

SEMINÁŘ O PLÁNOVÁNÍ (NE)OTĚHOTNĚNÍ
15. června 9:00 - 17:00
Plánování rodičovství přirozenou metodou – seminář o speciální technice rozpoznávání
plodnosti, vypracované lékaři na základě odborných výzkumů. Pomocí rozlišení plodných a
neplodných dnů lze odpovědně plánovat rodičovství bez použití antikoncepce, nebo naopak
snáze dojít k plánovanému početí dítěte.
Seminář je určen pro veřejnost, jednotlivce, mladé lidi, studenty, snoubence i manžele.
Přijďte si udělat vlastní pohled, o co vlastně jde, kdy se řekne „PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
PŘIROZENOU METODOU“.
V programu se vyučuje německá metodika – symptotermální metoda. Srdečně zveme i
účastníky, kteří mají o metodě PPR pochybnosti.
Seminář obsahuje vysvětlení základních principů a poznatků podle moderní medicíny,
nácvik vedení záznamu, práci se záznamem, vyhodnocení údajů, používání metody
v konkrétních životních situacích.
Místo konání:
klubovna Střediska RODINA Centra
pro rodinu a sociální péči z. s.,
Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice.

Informace:
Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.cz; tel.
731 625 618.
Pro účastníky zdarma. Akce je finančně podpořena
statutárním městem Ostrava.

Přihlášky:
Prosíme o závazné přihlášení ZDE

SLUŽBA RODINNÝ PRŮVODCE ZVE!

5. června 9:00 - 12:00

Léto se blíží, ozdobte se dámy, udělejte si radost jednoduchým, ale krásným šperkem
vlastní výroby.
Zveme Vás na tematické setkání pečujících „Výroba šperků a spon do vlasů“.
Vyrábět budeme pod vedením paní lektorky Marie Chrástkové. Ukáže Vám jak z
nerezových drátků a korálků vykouzlit slušivé náušnice a spony.
Káva, čaj, povídání, tvoření….přijďte si udělat chvilku pro sebe.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Tým služby RODINNÝ PRŮVODCE

MONOSKI
Rádi bychom umožnili dětem s postižením zapojit se mezi zdravé
lyžující jedince. Proto bychom naši Půjčovnu pomůcek chtěli
rozšířit o další velikost monoski. O tuto pomůcku je v posledních
letech zvýšený zájem a v naší Půjčovně pomůcek ji využívají
především rodiče dětí s postižením, kteří se zimních sportů nechtějí
vzdát ani přes hendikep svého dítěte. Cenově je tato pomůcka pro
mnohé nedostupná, proto ocení možnost si ji zapůjčit.
Děkujeme!

Chci přispět!

Už dnes zveme na jubilejní 20. ročník Národního pochodu pro
život a rodinu do Prahy! Ten se uskuteční 18. dubna 2020.
A jaký byl ten letošní? Na to se můžete podívat ZDE!

NOVINKY V OBCHŮDKU

KOUPIT
Nová kolekce čajů
- ČAJ S INSPIRACÍ
Najdou v ní inspiraci
jak rodiče, manželé,
senioři ale také všichni ti,
kteří chtějí lépe
porozumět lidem
s autismem.

Klobouček
Bavlněný klobouček jak pro děti (vel. S/M), tak i dospělé (vel.
L/XL).

KOUPIT

Notýsek pro dobré nápady - Notýsek formátu A6
s pastelkami obsahuje 20 stránek. Vejde se do každé kabelky i
baťůžku. Vhodný pro tvořivé kluky i holky!

KOUPIT

Taška malá plátěná - Klasická nákupní taška z lehkého
bavlněného popelínu o rozměru 42x38 cm se dvěma uchy 60x
2,5 cm.
Barva béžová.
Taška velká nákupní - Klasická nákupní taška z pevnější 100%
bavlny o rozměru 40,5x43,5 cm se dvěma uchy 60x2,5 cm.
Barva béžová.

KOUPIT

PŘIPRAVUJEME:
5.6. Tématické setkání pečujících: Výroba šperků a spon do vlasů, Ostrava Vítkovice, 9 - 12:00
6.6. Konference pro učitele DVPP, Jeseník
15.6. Seminář o plánování (ne)otěhotnění, Ostrava - Vítkovice, 9-17:00
28.8. - 1.9. Víkend pro otce se syny a otce s dcerami
Kde ještě nás můžete potkat?
14.-16.6. Slezská lilie
4.-5.7. Dny lidí dobré vůle, Velehrad
13.- 20.7. Škola rodičovských a rodinných kompetencí - Manželská setkání,
Velehrad

Program
Integračního klubu
BRÁNA

6. - 9.6. Pobyt pro mladé lidi se
zdravotním postižením na Dívčím
Hradě
3. 7. 2019 Beats for love – vystoupí
uživatelé z integračního klubu Brána
24. 7. Cesta za poznáním – bobová
dráha
9.-10. 8. Létofest

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE!
1. Hledáme ekonoma - náplní práce bude sledování rozpočtu, správnost hospodaření,
soulad s legislativou, sledování členění našeho rozpočtu na projekty + jejich dotace,
strategické vedení financí – jak získat, vydělat, ušetřit, personální agenda.
2. Hledáme pracovníka pro Středisko RODINA - těsná spolupráce s vedoucí
střediska, administrace projektů, dokumentace chodu střediska, koordinace příprav
snoubenců a strategie zlepšení příprav
3. Hledáme pracovníka pro externí pracoviště v Opavě - samostatné vedení pobočky,
vymýšlení i realizace aktivit
Životopisy, dotazy a odpovědi: rodina@prorodiny.cz

Sledujte nás!

WWW.PRORODINY.CZ

