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KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Některá témata kurzu: Výchovné styly,
jejich projevy a důsledky, sourozenecké
konstelace, pochopení nevhodného
chování dětí, podpora a povzbuzování,
emoce a komunikační techniky, pravidla,
řád a co místo trestu, rodinné rady.

KDY?

Od 17. 9. 2019, dále pravidelně
vždy v úterý, od 17 do 21:00

KDE?

klubovna Střediska RODINA,
Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
Marie Varechová,
marievarechova@seznam.cz
tel. 725 255 901 nebo na:

Výjimečná dotovaná cena: 1400,- Kč za
osobu, nebo 2000,- Kč za rodičovský pár

www.kurz-efektivniho-rodicovstvi.webnode.cz

KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Tento vzdělávací cyklus je určen pro
veřejnost, jednotlivce, mladé lidi, snoubence
i manžele; o dvou směrech plánování
rodičovství – buď cestou PPR, nebo
antikoncepce.
Podrobné informace najdete na:
www.prorodiny.cz

KDY?

8.-9. listopadu. 29.-30. listopadu

KDE?

klubovna Střediska RODINA,
Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice

PŘIHLÁŠKY:

přihlašovací formulář najdete ZDE

INFORMACE:
Maria Fridrichová
mfridrichova@prorodiny.cz
tel. 731 625 618

KALENDÁŘ 2020 UŽ BRZY V NAŠEM OBCHŮDKU
Od 13. září 2019 bude v prodeji kalendář na rok 2020. Jeho koupí podpoříte naši činnost!

NEŽ DO TOHO VLETÍŠ
Jednodenní sobotní setkání, formou
semináře, s přednáškami, diskusí a
zábavnými aktivitami.
Témata jsme nazvali: Životní priority,
komunikace, naplňování potřeb manželská maturita.

KDY?

5. října 2019, od 9:30 do 18:00

KDE?

klubovna Střediska RODINA,
Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice

PŘIHLÁŠKY:

Pro účastníky zdarma.
Informace: Maria Fridrichová,
mfridrichova@prorodiny.cz, tel. 731 625 618

Přihlášením si zajistíte
občerstvení. Formulář ZDE. Je
ale možné přijít bez přihlášení,
kurz je zcela otevřen.

MANŽELSKÉ VEČERY
Manželské večery
Ostrava-Zábřeh

Manželské večery
Zátiší u Budišovic

ŠKOLA PARTNERSTVÍ
Kurz Školy partnerství se skládá z pěti víkendových setkání, která na sebe vzájemně
navazují. Program doplňují zážitkové aktivity, společné hry, možnost osobních konzultací
s přítomnými odborníky nebo manželskými páry a nezapomínáme ani na duchovní program
(modlitba, mše sv., apod.). Celý kurz doprovází manželský pár společně s knězem. Přihlásit
se mohou nesezdané páry, které uvažují o vstupu do manželství, třeba i v delším časovém
horizontu. Kurz není určen pro jednotlivce, ani pro manželské páry. Věková hranice je
nastavena přibližně na 18-35 let, bude-li však jeden z dvojice o něco mladší nebo starší,
rozhodně to nebrání jeho účasti na kurzu. Cena je 2 300,- Kč. Ubytování je na tomto kurzu
dotováno Biskupstvím ostravsko-opavským. Platba bude vybírána během prvního
víkendového setkání. Celý kurz se uskuteční v Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí.
Termíny: 11.-13. října 2019, 22.-24. listopadu 2019,
14.-16. února 2020, 20.-22. března 2020, 17.-19.dubna 2020

Informace najdete ZDE

POUŤ SENIORŮ
Stalo se již tradicí, že se senioři ze všech koutů diecéze sjíždějí na zářijovou POUŤ
SENIORŮ.
25. září připravujeme pátý ročník a chceme pozvat všechny seniory do katedrály Božského
Spasitele v Ostravě.
Letošní pouť se nese v duchu odkazu kardinála Špidlíka, který by letos oslavil 100 let.
Hostem pouti bude P. Doc. Dr. Michal Altrichter, Th. D., který pro nás bude sloužit mši
svatou a po ní bude lektorovat přednášky o kardinálu Špidlíkovi. Součástí pouti je také vždy
kulturní program. Můžete se těšit na varhanní koncert Mgr. Pavla Kozla.
Z důvodu zajištění občerstvení je nutno se přihlásit do 20. září na: www.doo.cz/prihlaska,
případně na 734 876 497.

POZVÁNKY PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY
od září budou opět pravidelně každý měsíc
probíhat Kluby pěstounů
10.10.2019 od 15:30 přednáška na téma „Jiný
neznamená špatný“ - lektorka Miroslava
Křížová, zkušená pěstounka, která
v současné době pracuje jako doprovázející
žadatelů o pěstounskou péči a osvojení

7.11.2019 od 15:00 – kreativní odpoledne
pro pěstouny (malování na hedvábí)
Uzavíráme dohody o výkonu
pěstounské péče. Máte-li zájem,
kontaktujte nás na
pestouni@prorodiny.cz

NOVINKY Z BRÁNY
Zveme všechny aktuální i bývalé uživatele i
dobrovolníky BRÁNY na Zahajovací
grilovačku, která se koná 19. 9. 2019 od
15:00 do 19:00
Hledáme nové zájemce o dobrovolnictví –
kdokoli by měl zájem, nechť nás kontaktuje
na 774 244 081, případně je srdečně zván na
Den otevřené BRÁNY 17. 10. 2019 celý den.
V BRÁNĚ se udály personální změny. Novou
vedoucí služby je Bc. Alžběta Vodseďálková,
DiS a novými pracovníky s dobrovolníky
Barbora Horňáková, DiS. a Vojtěch
Zajíček. Děkujeme za práci Darině
Pawlakové, DiS. a Janě Kondiczové, DiS.

Všechny aktuální informace najdete
na našem webu:

WWW.PRORODINY.CZ
Sledovat nás můžete také
na facebooku a YouTube!

BAZÁREK
Poradna pro vztahy a rodinu při CPR pořádá Bazárek dětského oblečení od 0-10 let.
Přijímáme: pouze čisté, nepoškozené a funkční sezonní věci (podzim – zima). Nenoste
prosím: kočárky, kola, plyšové hračky, oblečení pro dospělé. Bude se konat v Křesťanském
středisku HUTNÍK (ul. Revoluční, Třinec). Příjem věcí: 16. 9. 2019 od 9:00 do 17:00, prodej
věcí: 17. 9. 2019 od 9:00 do 18:00, výdej věcí: 18. 9. 2019 od 12:00 do 15:00.

