pečujících o děti s těžkým zdravotním postižením

Vážení a milí pečující rodičové,
není to tak dávno, co jsme se setkali mezi milými vsetínskými (sdružení Auxilium)
a už vás zveme na setkání do Ostravy. Dopoledne se trochu vybouříme se sociální reformou
(lehce se u toho zklidníme kávou), dáme si výborný domácký oběd z kuchyně našeho Honzy,
abychom si odpoledne popovídali o tom, proč a jak zakládáme různé kluby a sdružení rodičů.
Jelikož jsou oba naše tradiční objekty již obsazené, zveme vás na další krásné místo
v třebovickém parku (Ostrava je opravdu veliká). Kdo už s námi byl, ví, že bude fajn.
A ten kdo nebyl, má možnost to zjistit. Prosím, pozvěte i další rodiče ze všech koutů vlasti.
Těšíme se na vás !
Rádi bychom společně s Vámi

v sobotu 26. 11. 2011
dali o sobě vědět a zabojovali za věci podstatné,
vzájemně se podpořili, inspirovali a sdíleli.

Za lan Připojte se i VY

Zveme Vás již na 13. celostátní setkání aktivity rodičů

Za lan.

V Ostravě Třebovicích
v Třebovickém parku v prostorách ALTÁNU
Program setkání:
8.30 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 15.45

15.45 - 16.00
16.00 - 17.00

Prezentace
Zahájení, seznámení s programem, úvodní kolečko
Rekapitulace co se stalo od minulého XII. setkání
do současnosti
„Sociální reforma“ a změny od 1. 1. 2012
Přestávka
Diskuse na téma „sociální reforma“
Oběd
Jaký význam mají pro rodiny pečující o dítě s
postižením občanská sdružení vystoupení
občanského sdružení Naděje pro všechny, Rain man,
Klub Pohoda Svitavy za jakým účelem
sdružení vznikají, co je přínosem apod.
Přestávka
Závěrečné shrnutí, rozloučení

Kontakt:
Gabriela Čumpelíková, tel.: 774 244 511 e-mail:gcumpelikova@prorodiny.cz
Martina Čížková
tel.: 604 607 618

Milí rodičové,
neváhejte a připojte se i Vy za tohle lano.
Děkujeme za předávání informací dalším případným zájemcům o účast.
Za rodiče a organizační tým se na Vás těší: Milan a Lenka Svojanovští,
Martina a Robert Čížkovi, Eva a Radovan Sojkovi, Zdenka Vavrouchová,
Jitka Fajtová, Gabriela Čumpelíková, Martina Kurdzielová, Lenka Šebelová

Za lan Připojte se i VY

Za lan

celostátní aktivita rodičů prosazující potřeby rodin

