
 
 

 

 

PROGRAM: 

3. 10. 2016 – Den otevřených dveří rodinné a manželské poradny Karviná pro veřejnost 

Karola Sliwky 620/7, Karviná – Fryštát, od 9:00 do 15:00 hod.  

 Budete mít příležitost prohlédnout si prostory rodinné a manželské poradny, získat bližší informace o 

náhradní rodinné péči a o pracovišti 

4. 10. 2016 – Den otevřených dveří rodinné a manželské poradny Karviná pro střední 

školy spojený s besedami na téma náhradní rodinné péče 

Karola Sliwky 620/7, Karviná – Fryštát, od 8:30 do 15:00 hod.  

 Besedy na téma náhradní rodinné péče v časech 8:30 – 10:00 hod., 10:00 – 11:30, 13:30 – 15:00 hod.   
NUTNO SE PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM, TJ. DO pondělí DO 09:00 hodin na tel. 59 631 7575 nebo e-mailem 

karvina@cepp.cz,  neboť je zde omezena kapacita max. 18 osob.   

V případě, že byste o podobnou besedu měli zájem a termín či kapacita vám nevyhovují, je možné se na 

uvedeném čísle dohodnout na besedě přímo u vás, termín, čas i délku besedy je možné přizpůsobit vašim 

potřebám. 

4. 10. 2016 – Den otevřených dveří na kontaktním pracovišti rodinné a manželské 

poradny Karviná v Bohumíně  

Nerudova 1040, Bohumín, od 9:00 do 15:30 hod. 

  Budete mít příležitost prohlédnout si prostory kontaktního pracoviště, získat bližší informace o 

pracovišti, možnost zúčastnit se vzdělávacího semináře (od 9:00 do 12:00) pro rodiny na téma ,,Kniha 

života.” K dispozici Vám bude doprovázející pracovník k individuální konzultaci na téma typy náhradní 

rodinné péče, jak se stát náhradním rodičem, co to obnáší apod. 

4. 10. 2016 – Den otevřených dveří na kontaktním pracovišti rodinné a manželské 

poradny Karviná v Českém Těšíně  

Střelniční 1, Český Těšín, od 10:00 do 14:00 hod. 

 Budete mít příležitost prohlédnout si prostory kontaktního pracoviště, získat bližší informace o 

pracovišti a možnost individuálních konzultací s doprovázejícím pracovníkem na téma typy náhradní 

rodinné péče, jak se stát náhradním rodičem, co to obnáší apod. 
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5. 10. 2016 – Beseda se zkušeným náhradním rodičem (pěstounem i osvojitelem)  

Karola Sliwky 620/7, Karviná – Fryštát, od 15:00 do 17:00 hod. NUTNO SE PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 26. 09. 2016 

na tel. 59 631 7575 nebo e-mailem karvina@cepp.cz,  neboť je zde omezena kapacita max. 18 osob.   

6. 10. 2016 – Nahlédnutí do světa technik 

Karola Sliwky 620/7, Karviná – Fryštát, 10:00 – 11:30 a 15:30 – 17:00 

 Budete mít možnost seznámit se s technikami, kterými lze vyjádřit emoce, např. technika emoce a 

pohyb, karty moře emocí, karty s příběhy, dále budete mít příležitost vyzkoušet si arteterapii 
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