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OSLAVTE S NÁMI 30 LET S VÁMI!

 

10.30–11.30 

Mše k 30. výroèí zalo�ení CRSP

(Mons. Vojtěch Cikrle, katedrála sv. Petra a Pavla)
 

11.30–16.00

Zábavná stanovištì

(Hravé aktivity pro děti i rodiče, slackline, 
lanová dráha, záchranáři a další...)

Doporučujeme přijít nejpozději v 15.30 
 

13.30–14.00 

Zpívání a tancování pro dìti

 

14.30–15.00 

Kouzelnické pøedstavení

Jsme Centrum pro rodinu 

a sociální péèi v Brnì. 

 

Místo podpory a pomoci

jednotlivcùm, rodinám s dìtmi

i seniorùm v rozmanitých

�ivotních situacích.

 

Jsme zde pro všechny, 

kteøí hledají doprovázení 

na úseku své �ivotní cesty,

chtìjí se vzdìlávat, duchovnì

rùst nebo smysluplnì trávit

svùj volný èas.

Aby doma 

bylo prima …

DEN PRO RODINU

Biskupská 7, Brno
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TÝDEN PRO RODINU | 7. – 15. 5. 2022

Rodina - tým pro život

Centrum pro rodinu a sociální péèi se úèastní Týdne pro rodinu!

15. 5. | 11.30–16.00 | DEN PRO RODINU

                                        určený zejména rodinám s dětmi. Chcete si vyzkoušet, jak Váš rodinný tým
zvládne obléknout miminko, poskládat slova z písmen, poskytnout první pomoc pod dohledem záchranářů

nebo vytvořit obrázek za ztížených podmínek? Pro děti je připravena také jízda na lanové dráze 
a slackline, pro zájemce možnost vyzkoušet si „těhotenské bříško“ a další aktivity. Potěší Vás také

kouzelnické představení a děti se budou moci zapojit do zpívání a tancování. Přijďte si užít zábavné
nedělní odpoledne a oslavit s námi 30 let činnosti Centra pro rodinu a sociální péči!

7.–15. 5. | Rodinná stezka Zahradami pod Petrovem

Máte rádi úkoly a luštění? Rádi objevujete nová místa? Přijďte si užít rodinnou stezku plnou zábavy 
v Zahradách pod Petrovem. V průběhu celého Týdne pro rodinu Vám nabízíme možnost projít si několik

stanovišť a společně                                              . Veškeré instrukce najdete u vstupu. Stezka je volně
přístupná všem a každý člen rodiny si přijde na své. Neváhejte a zastavte se, odměna Vás nemine. 

11. 5. | od 17.00 | Jak posílit stabilitu našeho rodinného týmu?

Cítíte se ve stresu? Zveme vás na                     , ve kterém se dozvíte, jak udržet všechny důležité oblasti
vašeho života v rovnováze. Budeme také společně diskutovat o tom, jak vybalancovat svůj život a jak 

se bránit stresu. Přijďte a načerpejte inspiraci, jak posílit stabilitu (nejen) rodinného týmu.

Zábavný program 

plnit pøipravené výzvy

workshop


