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Naši milí příznivci, vy všichni, kteří fandíte rodině!
Rádi bychom se s vámi podělili o to, co jsme stihli prožít v prvních měsících nového roku, seznámit vás s tím,
co chystáme do prázdnin a podělit se s vámi o pár čísel.
CO MÁME ZA SEBOU?
V únoru jsme prožili Pohádkový ples a Národní týden manželství. Všem, kteří jste si přišli zatančit a bavit
se do Staré Bělé, či prožili manželský večer ve Fulneku, v Ostravě-Zábřehu, v Hněvošicích, v Hradci nad
Moravicí nebo ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, anebo pokud jste se vydali na pouť ke sv. Valentýnovi
do Bravantic u Bílovce, zúčastnili se postní duchovní obnovy pro manžele v Hradci nad Moravicí, děkujeme!
CO NÁS ČEKÁ?
BŘEZEN
Výstava Obrazy rodičovství: Frenštát p/R., 16. 2.–17. 3.
Postní duchovní obnova pro muže: Svatý Hostýn, 16.–20. 3.
Postní duchovní obnova pro seniory: Ostrava biskupství, 17. 3.
Škola partnerství: Stará Ves n/O, 4.–6. 3., 22.–24. 4.
Kurz biblických židovských tanců: Opava, 9. 3.–3. 5.
Velikonoční tvoření pro rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením: Ostrava, Projekt VÝZVA, 16. 3.
DUBEN - KVĚTEN
Benefiční koncert Štěpána RAKA a Pavla HELANA: Ostrava-Zábřeh, kostel Sv. Ducha, 3. 4.
Motivační kurz pro ženy před návratem na trh práce: Ostrava-Zábřeh, 5. 4.–24. 5.
Školení plánování rodičovství přirozenou metodou: Ostrava, Středisko RODINA, 8. 4.–30. 4.
Kurz pomoci, když dítě nepřichází neplodnost, příčiny, řešení: Ostrava, Středisko RODINA, 8. 4.–21. 5.
Kurz efektivního rodičovství: Ostrava, termín bude upřesněn. Informace: izajickova@prorodiny.cz
Víkend pro ženy: Krnov-Cvilín: 15.–17. 4.
Tematické setkávání pečujících „Psychohygiena pečujících“: Ostrava, Projekt VÝZVA, 20. 4.
Pouť rodin s programem pro celou rodinu: Zlaté Hory - Maria Hilf, 7. 5.
Tematické setkávání pečujících „Osobní asistence aneb nepřepečovávejte“: Ostrava, Projekt VÝZVA, 11. 5.
ČERVEN - ČERVENEC
Dny víry: Ostrava, 4.–12. 6.
Slezská lilie: festival křesťanské hudby s programem pro rodiny: Ostrava-Kunčičky, 12. 6.
Dny lidí dobré vůle: Velehrad, 4.–5. 7.
Manželská setkání: Škola rodinných a rodičovských kompetencí: Velehrad, 9.–16. 7.
PÁR ČÍSEL NA ZÁVĚR
Vloni nás podpořilo 179 dárců, z toho 31 dárců nás podporovalo každý měsíc. DĚKUJEME!
PROSÍME další štědré dárce, aby se přidali. I v letošním roce musíme krom financí na naši běžnou činnost
sehnat 300.000 Kč na úhradu nemalého dluhu. Pokud vám to rodinný rozpočet umožní, budeme velmi
vděční za příspěvek! Číslo účtu: 1660723399/0800, VS 100.
Projekt VÝZVA v číslech: tady si můžete přečíst, co se nám i s vaší pomocí podařilo!
Zvýšit počet shlédnutí videoprezentace CPR můžete zde.
Na facebooku máme přes 500 fanoušků! Můžete se mrknout, co se tam děje…
Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání s Vámi na některé z našich letošních akcí!

