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POMOZTE NÁM KOUPÍ
DÁLNIČNÍ ZNÁMKY
Naše organizace poskytuje své služby především "v terénu". A proto je pro nás

důležitá dálniční známka, abychom dorazili včas tam, kde je nás potřeba! Darujte

nám 1 500 Kč, my si auto pro dálnici zaregistrujeme a na auto dáme cedulku s

vaším jménem nebo jménem vaší firmy. Tento dar můžete vyřídit s Lenkou, pište

jí na e-mail: lsladkova@prorodiny.cz.
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RODINNÝ PLÁNOVACÍ
KALENDÁŘ SE SLEVOU
Rodinný plánovací kalendář se slevou!!!Rodinný plánovací kalendář pro rok 2021

můžete nyní zakoupit v obchůdku na našem webu za cenu 150 Kč!

https://www.instagram.com/cpr_ostrava/?hl=cs
https://www.youtube.com/channel/UCLeC8I6TZCQZ4aqv3ysikRA
https://www.facebook.com/prorodiny
http://www.prorodiny.cz/
http://www.prorodiny.cz/
http://www.prorodiny.cz/
http://www.prorodiny.cz/


Zveme všechny manželské páry na „Valentýnské rande“ s večeří a malým programem pro doplnění manželského života

romantikou a inspirací zároveň a to 11. února v rámci Národního týdne manželství. Začátek programu je od 17:30. Jádrem

večera je společný čas ve dvou s diskrétním prostorem pro diskusi podnícenou malými přednáškovými vstupy.  U stolků pro

dva, s dobrou večeří a později s kávou a dezertem, se znovu budete cítit jako na rande. Téma je určeno pro každý pár v

dlouhodobém vztahu. Vítány jsou všechny dvojice!

Poplatek za pár: 200 Kč.

Místo konání: klubovna Střediska RODINA Centra pro rodinu a sociální péči z. s. ,Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice

Zveme všechny manželské páry sedmkrát na rande pro doplnění manželského života romantikou a inspirací zároveň.

Jádrem večera je společný čas ve dvou, s diskrétním prostorem pro diskusi podnícenou malými přednáškovými vstupy. 

 Série sedmi témat vychází z křesťanských principů, ale je určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu. 

Data konání vždy ve čtvrtek: 

únor 2021: 25. ,

březen 2021: 11., 25.,

duben 2021:  8., 15., 22., 29., 

Začátek programu je vždy večeří od 18:00. Cena kurzu pro pár: 2 000 Kč. Cena zahrnuje sedmkrát večeři, kávu a dezert,

nájem, příručky. 

Místo konání: klubovna Střediska RODINA Centra pro rodinu a sociální péči z. s. Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice.

Realizace akcí  se řídí aktuálními nařízeními vlády. 
Proto sledujte náš web a naše sociální sítě!

POZVÁNKY

Zveme tatínky na víkend určený právě jim a jejich dětem.  Jedná se o jarní expedici s názvem lov orchidejí . Ta je určena dětem

od 6 do 10 let. 

Termín konání:  28. - 30.5. 2021

Místo konání: bude upřesněno

Přihlašování prostřednictvím emailu rodina@prorodiny.cz.

VÍKEND PRO OTCE A DÍTĚ (DCERA, SYN)

VALENTÝNSKÉ MANŽELSKÉ RANDE

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY

V případě, že by nám situace kolem pandemie neumožnila  tuto akci uspořádat, nabízíme variantu online přímo od autorů kurzů.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

CHCI SE PŘIHLÁSIT

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY ONLINE

https://docs.google.com/forms/d/1tXLBzJ3rjpvpFRnWqsd3Rh1JaLcE7GwOpsy4rVfLvfI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1occb7_Z1vlsL0cHbhdf_QsfmGq5FUzs27I9FBEkmUwQ/viewform?edit_requested=true
https://www.manzelskevecery.cz/online

