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Novinky, plánované aktivity a pozdravení z Ráje :-) Zobrazit email v prohlížeči

Fandíme rodině!

Milí příznivci Centra pro rodinu Ráj,

hlásíme se Vám v novém kabátě a věříme, že to bude oděv slušivější i praktičtější.

Po lednových dotačních uzávěrkách a koronavirové odstávce našeho managementu vám
chceme být opět blíže. Připravili jsme pro vás pestrou nabídku programů, věřím, že si z nich
vyberete. 

Měsíc únor je už u nás 15. rokem spjatý s NÁRODNÍM TÝDNEM MANŽELSTVÍ. Letos tato
událost připadá na 8.-14. února a my pro Vás v rámci této národní kampaně připravujeme
dvě události: 

ČTYŘI OBDOBÍ V MANŽELSTVÍ

Pozvánka Mgr. Mikulkové na online přednášku (kliknutím na obrázek zobrazíte video).
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Jste připravení porozumět vašemu vztahu?

▪  Co přináší (ale i bere) jaro, léto, podzim a zima 
v manželství?
▪  Jaké jsou znaky jednotlivých období?
▪  Jak neustrnout v některém z ročních období
manželství? 

Tato i další témata na online přednášce

s úspěšnou vztahovou koučkou Mgr. Milenou
Mikulkovou 12.2. ve 20 hodin. 

PŘIHLÁSIT SE 

O MANŽELSTVÍ A DĚTECH aneb plaveme v tom s vámi

Manželé Petr a Irena Smékalovi se s námi posdílí s
tím, kdy se topili, co je drží nad vodou a kdy si
"plavání" užívají… Dají nám také příležitost zamyslet
se: Jak jsem na tom já, my, jak je to u nás? V průběhu
videa si na podobné a další otázky budeme v páru
odpovídat a tak více slaďovat své manželské a
rodičovské akvabely.

Po přihlášení vám zašleme odkaz na seminář, který si
můžete pustit kdykoliv v průběhu celého Národního týdne
manželství. Darujte si vzájemně čas a využijte možnost
být spolu a zabývat se vaším vztahem pod vedením
zkušených koučů.

PŘIHLÁSIT SE 
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Klub KULÍŠEK a nový klub HRÁTKY S BATOLÁTKY
I v roce 2021 se můžete těšit na kluby pro
batolata. Pro velký úspěch otevíráme letos kluby
dva - klub Kulíšek a Hrátky s batolátky.
Kluby povedou zkušené maminky Peťa
Zlámalová a Barča Stiskálková. Kluby začnou s
ohledem na nařízení vlády a epidemiologickou
situaci.

Sledujte náš web nebo FB.

Protože vnímáme oba kluby jako příležitost pro
sdílení, kde si maminky popovídají a nasdílí tipy,
vymysleli jsme namísto klubů pro vás rozptýlení
v podobě online BESED (mrkněte níže). 

PODÍVAT SE NA WEB 

Online BESEDY s inspirativními maminkami
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Víme, že se v našem okolí nachází spousta maminek, které
mohou být inspirací dalším a proto jsme si řekli, že si s nimi
uděláme pěkně v soukromí Ráje besedu, ale Vás do ní
přizveme online.
Takovou besedu vnímáme jako příležitost zeptat se maminky
na různé dotazy, vážné i nevážné a sdílet je s dalšími.
Věříme, že každá maminka má spoustu tipů a vychytávek, ať
už se týká péče o zahrádku, domácnost nebo jak zkoordinovat
přípravu na spaní u pětí dětí :-)
Přihlaste se na online BESEDU a zeptejte se i vy.

PODÍVAT SE NA WEB 

Kurz výchova teenagerů
Pět večerů o výchově dospívajících pro nás, kteří se z
toho občas trochu hroutíme...
Témata:

Nespouštět zrak z cíle.
Naplňování jejich potřeb.
Nastavení hranic.
Budování emocionálního zdraví.
Pomoci dělat správná rozhodnutí.

VÍC INFO ZDE 

Drakiáda na jaře?
Proč ne! 
Podzim nepřál setkání na
drakiádu a tak ji plánujeme  
24. dubna v Hradčanech na
kopci Sedléšťka.

Dětský karneval
Děti nepřijdou ani o oblíbený
karneval. Letos jej přeneseme
do venkovních prostor a
uskuteční se v neděli 20. června
v Hradčanech na Výletišti
společně s oslavou Dne otců.

Léto s Rájem
Přihlašování na letní příměstské
tábory bude spuštěno 1.března
2021 ve 20 hodin přes náš web.
Na letošní léto se můžete těšit na   
9 příměstských táborů s kapacitou
300 dětí a v závěru prázdnin pak 
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jeden pobytový tábor od 12 let -
MISE.

Jaké změny připravujeme?
Na web plánujeme postupně přidávat informace do všech
oblastí, ve kterých působíme.
Naším cílem je, abyste se snadno a ve správném čase
dostali k informacím, které Vás zajímají - můžete nás
sledovat prostřednictvím facebooku, instagramu, webu a
e-mailu.

Náš kabát se sice maličko mění, ale srdce zůstává pořád stejné  Stále je pro nás
nejdůležitější, abychom naše aktivity konali s láskou, pokorou a vděčností a věříme, že je to
snad znát. Jednou měsíčně se můžete těšit na zprávu od nás, kde vás budeme informovat o
všem, co se chystá.

Za tým CPR Ráj
Hana a Petr Školoudovi 
Centrum pro rodinu Ráj 
Pavlovice u Přerova 5 
Tel.: +420 731 604 120 
E-mail: hana.skoloudova@raj-pavlovice.cz 

Líbí se Vám naše práce? 
Podpořte nás darem.

Klikni a pomáhej 
Prostřednictvím svých
nákupů

Jsme na Facebooku a Instagramu. Sledujte nás.

Tento email byl odeslán na adresu hana.skoloudova@raj-pavlovice.cz.

Odesilatelem je Centrum pro rodinu Ráj z.s. Hana Školoudová, hana.skoloudova@raj-pavlovice.cz. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.

Jsme si vědomi ochrany osobních údajů. Informace naleznete tady.

Nechcete, abychom Vám zasílali další takové newslettery?

Z odběru se můžete odhlásit.

Rádi doručujeme e-maily, které pomáhají. www.smartemailing.cz
Jsme partner českých firem pro efektivní marketingovou komunikaci, která pomáhá i vydělává.
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