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UŽ 25 LET FANDÍME
RODINĚ!

Vážení příznivci, vy všichni, kteří fandíte
rodině!
Letos na jaře jsme oslavili narozeniny. Už 25
let fandíme rodině!
Za dvě desetiletí se CPR mnohonásobně
rozrostlo od ryze dobrovolnických aktivit,
bez prostor a prostředků, až do dnešní
podoby s více jak 50 zaměstnanci a mnoha
desítkami nejrůznějších aktivit, programů a
sociálních služeb.

Řádná oslava se bude konat 9. září v areálu
Lékařské fakulty OU. Nechceme slavit sami,
a proto vás už nyní srdečně zveme na
společně strávené odpoledne - na Rodinný
festival.
Kromě představení činnosti našich středisek
RODINA a VÝZVA se už nyní můžete těšit na
řemeslné dílny, výstavu SVOJI, Manželské
rande, Divadlo Víti Marčíka, exhibici a
workshop parkouru, Psí kusy a agility nebo
Klauny na volné noze. Budeme rádi, když
tento den prožijete s námi a my vám tak
budeme moci poděkovat za podporu.

PŘIPOMEŇME SI NEDÁVNÉ UDÁLOSTI...
V dubnu jsme se účastnili
Pochodu pro život a rodinu v
Praze a spolupracovali jsme
na Konferenci pro učitele na
téma Prevence rizikového
sexuálního chování. Rovněž
se uskutečnil víkend pro ženy.
Kromě Kurzů efektivního
rodičovství se v březnu konal
Kurz přirozeného plánování
rodičovství. V Opavě zase
Jarní kurz biblická tanců.
Uskutečnila se také postní
duchovní obnova pro

manžele a cyklus setkání pro
mladé v době chození s
názvem Než do toho vletíš.
V rámci evropského projektu s
názvem Kompetence pro
stabilnější rodinu proběhl v
květnu kurz s názvem Cesty
efektivní komunikace a konaly
se přednášky na téma
Překážky trvalého vztahu. Ty
se konaly u příležitosti
Národního týdne manželství v
Hnojníku.

Kromě toho jsme díky vašim
příspěvkům mohli pořídit
polohovací postel
a do našeho obchůdku
připravujeme nové zboží!
Spustili jsme Hvězdné
oceňování dárců, kteří nás
podpořili v loňském roce.
Hlavní květnovou akcí byla
diecézní Pouť rodin v
Mariahilf.
Fotografie z akcí naleznete
zde.

A CO NÁS ČEKÁ?
červen
5. 6. Tématické setkání
pro pečující o dítě se
zdravotním postižením
WWW.PRORODINY.CZ 9. - 10. 6. Slezská lilie
13. 6. Než do toho vletíš
23. 6. Rozmarné slavnosti
Ostravice

červenec
4.- 5. 7. Dny lidí dobré vůle
na Velehradě
14. - 21. 7. Manželská
setkání
září
9. 9. Rodinný festival
připravujeme další aktivity
v rámci projektu
Kompetence pro stabilnější
rodinu

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!!!

