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RODINNÝ FESTIVAL
- FANDÍME RODINĚ
Zdravíme vás všechny, kteří fandíte rodině!
Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a my
neleníme a připravujeme oslavu 25.
narozenin CPR. Nechceme slavit sami, proto
vás srdečně zveme na Rodinný festival FANDÍME RODINĚ, který se uskuteční
9. září v parku areálu Lékařské fakulty OU
na ulici Syllabova 19 v Ostravě - Vítkovicích.
Na programu bude:
12:00 Mše svatá na poděkování za 25 let
CPR, kostel Svatého Ducha, Ostrava Zábřeh, hlavní celebrant o. František
Lobkowicz

14:00 - 19:00 Výstava SVOJI
14:30 - 16:00 Psí kusy a agility
15:00 - 17:00 Exhibice a workshop parkouru
15:00 - 18:00 Manželské rande
16:00 - 17:00 Roppy skipping BETWEEN
V rámci programu blíže představíme Středisko
RODINA a Středisko VÝZVA, můžete absolvovat
prohlídku CPR. Budete si moci zakoupit trička
CPR, vyzkoušet sportovní a kompenzační
pomůcky z naší Půjčovny nebo se zapojit do
sportovních aktivit, které pro vás chystá
Integrační klub BRÁNA. Osoby se zdravotním
postižením se budou moci zapojit také do
kuželek, boccii nebo podpořit nově vzniklou ligu
"férového fotbalu."
Ke správné oslavě patří také něco dobrého na
zub, takže bude zajištěno bohaté občerstvení.

Hlavní pódium:
14:00 Cimbálovka CM NIZIOLAŠ
15:30 Klauni na volné noze
17:00 Divadelní představení Víti Marčíka
Robinson Crusoe
18:00 Skupina Hrozen
Travnatá stanoviště:
14:00 - 18:00 Tvořivé dílny (survival
náramky, origami a stíhačky z papíru,
drátování, zapichovátka, macramé, malování
na kameny, kytky na sponky a gumičky,
magnetky), další aktivity: trénování paměti,
rikše, hlavolamy, skákací hrad, malování na
obličej

Podrobné informace k Rodinnému festivalu
najdete zde!

Odkaz na videopozvánku.

PŘIPOMEŇME
SI NEDÁVNÉ
UDÁLOSTI...
Hlavní prázdninovou akcí byla
Manželská setkání. Kromě
toho proběhl týdenní tábor
Boccia pro osoby se
zdravotním postižením a
jejich kamarády. Dále jste nás
mohli potkat na Dnech lidí
dobré vůle na Velehradě.
Prázdninový čas velmi
intenzivně prožívají členové

Integračního klubu BRÁNA - projeli se na bobové dráze v
Mostech u Jablunkova, navštívili hudební festival Létofest
nebo vyrazili na výlet do Vídně.

CO PŘIPRAVUJEME?
září
9.9. Rodinný festival FANDÍME RODINĚ
18.9. Kurz efektivního rodičovství
ve Staré Vsi n/O
20.9. Kurz efektivního rodičovství
v Horních Domaslavicích
20.9. Den s biblí
22.9. Jednodenní kurz biblických tanců
26. 9. 4. pouť seniorů

říjen
4.10. - 15.11. Sebezkušenostní kurz pro ženy v Opavě
5.10. - 7.10. Víkend pro pomáhající páry
5.10. Jak se rodí rodina
6.10. Kurz přirozeného plánování rodičovství
11.10. - 30.10. Než do toho vletíš
13.10. Pokračovací kurz biblických tanců
17.10. Sraz nových dobrovolníků Integračního klubu
BRÁNA
19.10. zahájení Školy partnerství
20.10. Duchovní obnova pro ženy
22.10. Podzimní duchovní obnova

Těšíme se na setkání!

WWW.PRORODINY.CZ

Dění v Centru pro rodinu a sociální péči můžete kromě
webu sledovat také na našich sociálních sítích.
Děkujeme, že s námi fandíte rodinám. Do činnosti ve
prospěch rodin se můžete zapojit jakýmkoliv finančním
darem (darování on-line nebo převodem na běžný účet
1660723399/0800). Přivítáme také věcné dary nebo
dobrovolnickou pomoc. DĚKUJEME!!!

