
Milí přátelé Centra pro rodinu Ráj, 

srdečně vás zdravím a přeju vám i vašim rodinám krásné listopadové dny a ještě krásnější podvečery v teple
vašich domovů nebo na našich programech. 
Věřím, že nabídka, kterou pro vás ještě do konce roku chystáme, vás potěší a inspiruje. 

 V pondělí 18. listopadu  se rozjíždí  Kurz MANŽELSKÉ VEČERY, tentokrát v klubu Stodola u nás v
Ráji. Více na ZIMNÍ KURZ MANŽELSKÉ VEČERY. Pokud věříte, že rande po letech dělá divy, ještě se
pro vás místečko najde.

 Ve čtvrtek 21. listopadu vás zveme do Přerova, kde bude tradiční  Malá ADVENTNÍ DUCHOVNÍ  
OBNOVA, v 17 h začíná mše sv.v kostele Sv.Vavřince a v 18 h přednáška Františky Böhmové na  
Sonusu. Není nutné se předem přihlašovat VÍCE ZDE

 V neděli 24. listopadu můžete před desátou hodinou dopoledne zajít do M Kavárny, která bývá v 
tento čas minimálně 1x za 14 dní v klubu Stodola na Centru pro rodinu Ráj. 

POZVÁNKA NA M KAVÁRNU ZDE

 Ve středu 27.  listopadu odpoledne a  ve  čtvrtek  28.  listopadu dopoledne pro  vás  chystáme  
možnost TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ. PLAKÁT ZDE     PŘIHLÁŠKY NA TVOŘENÍ VĚNCŮ ZDE

 V pátek 29. listopadu od 16:30 hodin se můžete s lektorkou Martinou Žákovskou naučit vyrábět  
krémy a dozvíte se více o PŘIROZENÉ PÉČI O PLEŤ   PŘIHLÁŠKA A PLAKÁT ZDE

 Ve středu 4. prosince v 16:15 hodin k nám zavítá paní Věra Kopřivová z mobilního hospice Nejste 
sami a povzbudí nás v tom, JAK PEČOVAT O SVÉ BLÍZKÉ DOMA. Každý z nás chce být do poslední 
chvíle mezi těmi, které má rád. Nebojme se toho, nezůstaneme na to sami. 

          PŘIHLÁŠKA A PLAKÁT ZDE

 V úterý 10. prosince bude na Ráji dopolední ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA s Františkou Böhmovou
           s hlídáním dětí  PŘIHLÁŠKA A PLAKÁT ZDE

 Ve středu 11. prosince odpoledne nás ještě čeká přednáška děvčat z iniciativy Bezobalu Přerov JAK
NA DOMÁCNOST BEZ ODPADU - PŘIHLÁŠKY A PLAKÁT ZDE

 V NOVÉM PRO RODINY S DĚTMI - To je název kampaně na podporu úprav zázemí pro programy rodin
s dětmi na Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích. Polovina prostor na centru prošla v minulých letech drobnými či
většími úpravami, tak aby mohla dobře sloužit programům pro děti, které se zde dějí (miniškolka, poškolní klub
zahrada,  příměstské  tábory...).  Zbývá  nám  tak  1.patro  budovy,  kde  se  v  menším  sále  děje  většina  besed,
rodičovských setkávání,  kurzů a přednášek a také jsou zde 2 herny a tvořivá dílna,  ve kterých se v průběhu
programů pro  rodiče  hlídají  jejich  děti.  Potřebujeme udělat  novou  šatnu  ke  vstupu  ze  dvora (tak  aby  se
neprocházelo přes prostory školky),  instalovat zvonek s mluvícím zařízením, koupit kávovar  (ten už se nám
podařilo zakoupit),  vymalovat a dovybavit prostory drobným nábytkem, doplňky a pomůckami pro děti. To
vše bychom chtěli zrealizovat do konce roku 2019.

Pokud se chcete přidat, můžete přispět:
1) Finančním darem na účet CPR přes dárcovský portál Darujme.cz - CHCI DAROVAT
2) Materiálním darem – vyschlé fošny na přírodní stolky, police a lavičku do šatny, kulatinu (klidně z měkkého
dřeva) na pařízky na sezení, tenší desky na odkládací stěnu v šatně, zvonek s dorozumívacím zařízením,

3) Fyzickou prací a pomocí – stolařské, malířské a elektroinstalační práce.

Na vaše dary všech kategorií vám můžeme vystavit  potvrzení o daru.  Každý, kdo se zapojí jakoukoliv formou,
obdrží pozvánku na adventní či novoroční kávu a zdravý pamlsek zdarma. Děkujeme všem, kteří se zapojí.

http://www.raj-pavlovice.cz/programy/pro-rodiny/kurzy/kurz-man%C5%BEelsk%C3%A9-ve%C4%8Dery.html
https://www.darujme.cz/projekt/1202252
https://forms.gle/TRKoku5b3jUKBQsV6
https://forms.gle/Y92dqtTddEtNw8i19
https://forms.gle/5E38dEqtQeocUGt98
https://forms.gle/4wa2DqL37SBzKq549
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHcmnTfEPkuE3CtjfSXkjz3sASZWOaZZbgJyxHly7kEBI0EQ/viewform
http://www.raj-pavlovice.cz/images/ADVENTN%C3%8D_V%C4%9ANCE_R%C3%81J_2019.pdf
http://www.raj-pavlovice.cz/nekategorizovan%C3%BD-obsah/47-hlavn%C3%AD-strana/515-pozv%C3%A1n%C3%AD-do-m-kav%C3%A1rny.html
http://www.raj-pavlovice.cz/nekategorizovan%C3%BD-obsah/47-hlavn%C3%AD-strana/524-adventn%C3%AD-obnova-s-franti%C5%A1kou-b%C3%B6hmovou-na-sonusu.html


Další informace, přihlášky i plakátky naleznete na našem webu http://www.raj-pavlovice.cz/ , kde
také najdete informace o pravidelném programu, základním individuálním rodinném poradenství a 
další inspirace.      

Na viděnou se těší 
Hana  Školoudová

Nepřejete-li si dostávat naše informace, vyplňte váš email na tomto místě a jednoduše vás ze seznamu vymažeme - 
NECHCI UŽ DOSTÁVAT AKTUALITY.

Centrum pro rodinu Ráj z.s., Pavlovice u Přerova 5, 751 11, www.raj-pavlovice.cz, 
email: hana.skoloudova@raj-pavlovice.cz, najdete nás i na Facebooku:  Centrum pro rodinu Ráj   

Můžete nás podpořit běžnými nákupy na internetu, i když nezaplatíte ani korunu navíc, přes portál givt ZDE

CHCI POMÁHAT CENTRU PRO RODINU RÁJ NAKUPOVÁNÍM PŘES GIVT

Nakupujete na internetu? Můžete nás pravidelně podporovat svými nákupy přes GIVT, který spolupracuje s téměř   
1 500 nejznámějšími e-shopy.

Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz nebo si do prohlížeče přidat jejich šikovného Pomocníka a část
peněz z vašich nákupů půjde na podporu naší organizace. Vy přitom nezaplatíte nic navíc! Pomocníka získáte zde:
http://bit.ly/Přidat-pomocníka
Můžete nám jednoduše pomoci, aniž by vás to cokoliv stálo. Když si stáhnete givtího Pomocníka do vašeho prohlížeče (Mozilla Firefox,
Google Chrome, Opera), tak naše organizace dostane od 29.5. - 31.5. za každé stažení 50 Kč. Co je hlavní, s Pomocníkem už nikdy
nezapomenete při nakupování přes internet udělat dobrý skutek, protože část z vaší útraty pak bude darována nám.
Pomocníka si přidejte tady  ➡ http://bit.ly/50-kč-na-dobrou-věc
Nezapomeňte si v kroku 1 vybrat naší organizaci - CENTRUM PRO RODINU RÁJ

Děkujeme, že jste s námi!  

Nakupujete-li přes internet -
PODPOŘTE NÁS! 
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