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Program
PONDÜLÍ 9. 9. 2019

Olomouc – „Den otevřených dveří na Krajském úřadu Olomouckého kraje“, od 8-18:00 hodin, výstava Jsem pěstoun v přízemních prostorách RCO
Mohelnice – Výstava knih a fotografií s tématikou náhradní rodinné
péče ve dnech od 9. 9. 2019 do 14. 9. 2019 v Městské knihovně Mohelnice,
S. K. Neumanna 1 - dle otevírací doby knihovny – Po, St, Pá – 9:00 – 18:00,
Út 13:00-18:00, So 09:00-12:00.

ÚTERÝ 10. 9. 2019
Olomouc – „Den otevřených dveří spojený s promítáním krátkého filmu
tematicky zaměřeného na náhradní rodinnou péči a následnou besedou“.
Po dobu besedy a promítání filmu aktivity pro děti. (Maltézská pomoc,
o.p.s., Centrum Olomouc, Wurmova 7, od 16:00-17:30).

ÎTVRTEK 12. 9. 2019
Pēerov Magistrát města Přerova ve spolupráci se Střediskem sociální prevence, „Děti hledají náhradní rodiče - Co je pěstounství? Jak se stát pěstounem?“ v Městské knihovně v Přerově, Žerotínovo nám. 36, přednášková místnost 1. patro, od 17:00.
Olomouc (Náruč dětem, Palachovo náměstí 1, „Den otevřených dveří“
od 10:00, od 15:30 přednáška na téma „Kontakt dětí v pěstounské péči
s biologickou rodinou“.
Jeseník („Den pěstounství – beseda pro veřejnost a promítání dokumentů
k problematice náhradní rodinné péče“, Centrum společných aktivit Jeseník, zadní trakt Divadla Petra Bezruče, 28. října 880/16), od 14:00.

PÁTEK 13. 9. 2019

Olomouc – Den otevřených dveří v Dobré rodině o.p.s., (Erbenova 2, Olomouc), od 9:00 do 17:00, kromě diskusí na téma pěstounské péče se na
pěstounskou péči podíváme také očima dětí.

Olomouc – Magistrát města Olomouce, „Den otevřených dveří pro
zájemce o náhradní rodinnou péči“, 8:00-12:30, Štursova 1, Olomouc

STĒEDA 11. 9. 2019

Mohelnice – Promítání filmu Nickyho rodina - 17:00 ZDARMA,
(Městské kino Mohelnice).

Olomouc – „Den otevřených dveří ISIS Olomouc spojený s besedami
o pěstounství“ na pracovišti ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. na Horním náměstí 21 v Olomouci, od 9:00-17:00.
Besedy budou probíhat v časech od 10:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00.
Slatinice – „Beseda o náhradní rodinné péči (předání osobních zkušeností zúčastněných stran)“, Slatinice 33 (budova fary), 15:30 -18:30,
pořádá Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, oddělení péče
o rodinu a děti.
Šumperk – „Den pěstounství na OSPOD Šumperk“, od 8:00-17:00,
prostory Městského úřadu v Šumperku, Lautnerova 1. Hostem bude
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA – psychoterapeut, etoped,
psychoped.
Mohelnice – Setkání s pracovníky náhradní rodinné péče, prostor pro
otázky a odpovědi, od 14:00 do 16:00 v městské knihovně Mohelnice.

SOBOTA 14. 9. 2019
Jeseník – Kancelář Spolu pro rodinu, Náměstí Svobody 827, Jeseník, „Snídaně s pěstounem“ od 8:30.

NEDÜLE 15. 9. 2019 - DEN (PRO) PÜSTOUNSTVÍ
Olomouc – Den (pro) pěstounství – Přijďte si užít rodinné odpoledne
v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. Zábavné atrakce, soutěž o zajímavé ceny, vystoupení youtubera Lukefry a zvýhodněný vstup do Pevnosti poznání!

13:00 - 18:00 Areál Korunní pevnůstky,
Tř. 17. listopadu 7, Olomouc.

Týden (pro) pÝstounství se koná pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešğka.

www.rodinajeok.cz
Akce poēádána ve spolupráci s Pevností poznání.

