FANDÍME RODINĚ!
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Milí příznivci a podporovatelé,
předkládáme vám poslední newsletter letošního roku, kde vás informujeme o vybraných událostech, nabízíme tipy na vánoční
dárky, nabídku prorodinných aktivit, děkujeme za přízeň i prosíme o podporu…
Co jsme prožili:
V sobotu 23. 9. jsme na Hukvaldech Fandili rodině a náladu nám nepokazila ani nepřízeň počasí. Fotogalerie je toho důkazem.
V rámci projektu „Hrdinství, které není vidět“ a s podporou Moravskoslezského kraje jsme v říjnu zorganizovali víkendový pobyt
pro rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením. Účastníky byli uživatelé naší sociální služby RODINNÝ PRŮVODCE. Ze stejného projektu bylo podpořeno vybavení dílny na výrobu drátovaných šperků pro pečující rodiče.
V sobotu 18. 11. 2017 jsme se zúčastnili „Dne pěstounství“ v Dolní oblasti Vítkovice, který pro pěstouny připravil Moravskoslezský kraj jako poděkování za jejich práci. Rádi vás informujeme také o tom, že v současné době máme volná místa pro uzavírání
dohod o výkonu pěstounské péče. Těšíme se na Vás, kontakt: mchrastkova@prorodiny.cz
Integrační klub BRÁNA zorganizoval výlet s uživateli do Dolní Moravy – Stezka v oblacích, dobrovolníci absolvovali kurz první
pomoci, všechny čeká společný víkend v CPR a Světlo mladým s hendikepem!
Tipy na vánoční dárky…
Přes on-line obchůdek nebo osobně lze u nás pořídit Rodinný plánovací kalendář na rok 2018, ve kterém naleznete 6 kolonek
pro jednotlivé členy rodiny, civilní i liturgický kalendář a inspiraci na výlety v jesenické části Biskupských lesů. Kalendář stojí 200 Kč
a celou částkou přispíváte na aktivity a služby, které rodinám CPR nabízí. V našem obchůdku nalezte také trička pro celou rodinu,
stylové tašky a Čaj pro dobré manželství – čaje s příběhem. Nákupem všech těchto věcí přispíváte na naši prorodinnou činnost.
Děkujeme!
Prorodinná nabídka středisek:
1. 11. – 30. 11.
Výstava Matka Tereza – světlo v temnotě dneška, farní kostel sv. Jana Křtitele Frýdek
7. 11. – 6. 12.
Výstava Poutník Jan Pavel II., kostel sv. Petra a Pavla Kelč
28. 11. od 17:00 Přednáška z cyklu naroVinu - MUDr. Maria Fridrichová: Zvládnou naše děti manželství a rodinu?,
Ostrava klub Atlantik
29. 11. od 16:30 Vztahová výchova dětí, knihovna Vietnamská, Ostrava-Poruba
2. 12.
Světlo mladým s handicapem, Ostrava – Forum Nová Karolina
2. 12.
Adventní duchovní obnova pro manžele, Hradec nad Moravicí
5. 12.
Prodej na vánočních trzích, Ostrava, Masarykovo náměstí
6. 12. od 9:00
Tematické setkání pečujících – výroba drátovaných šperků (náušnic, prstýnků a sponek), Středisko
VÝZVA – sociální služba RODINNÝ PRŮVODCE, CPR, Ostrava-Vítkovice
7. 12.
Advent plný Křídlení, Ostrava-GONG, spoluúčast na akci
13. 12.
Adventní setkání pěstounů a jejich dětí. Středisko RODINA, CPR, Ostrava-Vítkovice.
19. 12.
Přednáška z cyklu naroVinu – Ivana a Jan Zajíčkovi, Sociální děloha, Ostrava – klub Atlantik
11. 1. – 8. 2.
Kurz efektivního rodičovství, 9 setkání, Nový Jičíny, kontakt: izajickova@prorodiny.cz
9. 2.
Ples CPR, Ostrava – Dům kultury
12. 2. – 18. 2.
Národní týden manželství
A nakonec…
Závěrem vám chceme poděkovat za přízeň i podporu během roku 2017 a zároveň vás požádat o finanční podporu. Již třetím
rokem musíme splatit část dluhu ve výši 300.000 Kč, a pokud bychom tento závazek nesplnili, nemůžeme v příštím roce žádat o
veřejné dotace. To by pro nás znamenalo konec činnost. Bez vás tento závazek nesplníme… Budeme velmi vděčni za opětovnou
podporu! Číslo účtu: 1660723399/0800, variabilní symbol: 100. DĚKUJEME!
S přáním co možná nejpokojnějšího Adventu i Vánoc se s vámi loučí a děkuje za celé CPR
Jan Zajíček, předseda
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