DNY PRO RODINY
PROGRAM
HLÍDÁNÍ DĚTÍ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
ZAJIŠTĚNO NA VŠECH AKCÍCH
19. 10. | 10:00 | FAMILY OFFICE OLOMOUC
Náves Svobody 41, Olomouc–Holice
www.facebook.com/FOOlomouc
Slavnostní otevření co-workingové
centra pro rodiče s dětmi
Přijďte se podívat, jak fungují sdílená pracovní
místa pro rodiče s hlídáním dětí
(Den otevřených dveří 9:00–16:00)
20. 10. | 10:00–14:00 | RC OLIVY
8. května 27, Olomouc, www.olivy-os.cz
Mgr. Michaela Mrowetz:
Základy budování pevné a láskyplné vazby
mezi dětmi a rodinou (i náhradní)
Přednáška s autorkou knihy Bonding – porodní radost,
je vhodná zejména pro nastávající maminky
a rodiče malých dětí.
Finanční spoluúčast 400 Kč/os
20. 10. | 17:00 | RC PROVÁZEK
Štítného 10, Olomouc, www.rcprovazek.cz
Bc. Petra Poláchová, Dis., seminář s diskusí:
Zranění z dětství a náš současný život
Mohou některé naše osobní a vztahové problémy
souviset s dětstvím?
21. 10. | 10:00–11:30 | RC HEŘMÁNEK
Náves Svobody 41, Olomouc–Holice
www.rc-hermanek.cz
Markéta Skládalová: Beseda s autorkou knihy
„Jak na to?“ o rodičovství, dětech a výchově
Součástí besedy je i autogramiáda
s možností zakoupení knihy.
19.–21. 10. | VŽDY 12:00–17:00
RODINNÉ CENTRUM U MLOKA
P-centrum, Lafayettova 47/9
www.p-centrum.cz/rodinne-centrum-u-mloka
Poradna pro rodiče a děti o výchově a škole
Pokud máte nějaké starosti ohledně výchovy,
chování nebo školy, můžete se přijít krátce poradit
s pracovníkem Rodinného centra U Mloka
– zdarma bez objednávky.

21. 10. | 14:00–17:00 | SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER o.s.
Peškova 1, Olomouc, prorodinu.olomouc.eu, www.materska-centra.cz.
Nebojme se netradičních cest
Diskuse pro zaměstnavatele i zaměstnance metodou world café.
Nutná rezervace. Přihláška a bližší informace na: prorodinu.olomouc.eu.
21. 10. | 17:30–19:30 | OLIVY
8. května 27, Olomouc, www.olivy-os.cz
Mgr. Jiří Halda: „16 maličkostí, na které bychom neměli
zapomínat při výchově dětí”
Zkušený psycholog vás provede vývojem mozku dětí a poradí jak
na něj působit.
22. 10. | 2. ROČNÍK KONFERENCE K RODINNÉ POLITICE
MĚSTA OLOMOUCE
Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10
10:00–12:30 | zástupci měst a institucí,
které se dlouhodobě zabývají rodinnou politikou
a mají v tomto směru bohaté zkušenosti
13:30–15:30 | zástupci mateřských center v Olomouci
16:00–18:00 | workshopy (témata: volnočasové aktivity v Olomouci,
komunikace v rodině a alternativní vzdělávání)
Nutná rezervace. Přihlášku a bližší informace o konferenci naleznete
na prorodinu.olomouc.eu.
22. 10. | 17:00 | WALDORFSKÁ ŠKOLA
Rožňavská 21, Olomouc, www.waldorf-olomouc.cz/materske-centrum
Mgr. Pavla Vlkovská: Přednáška Pedagogika
v praxi s následnou diskusí
23. 10. | 10:00–12:00 | CENTRUM
PRO RODINY S DVOJČATY A VÍCERČATY
Náves Svobody 41, Olomouc–Holice, www.dvojcata.net
Mgr. Zuzana Staroštíková (psycholožka):
„Jak sladit rodinu, práci a osobní život... a nezbláznit se!“

