ÚNOR 2018
RODINA V CENTRU podporuje rodiny s dětmi a pomáhá jim,
když to potřebují.
MATEŘSKÉ CENTRUM KOBLÍŽEK
ČASTO NEMOCNÉ DÍTĚ
úterý 6. 2. 16.30 – 18.30
Časté respirační infekty zejména ve školkovém věku, vliv sourozenců na nemocnost nebo také stručný návod, jak
léčit doma kašel, rýmu či běžné nachlazení se dozvíte na přednášce, kterou vás provede dětská lékařka MUDr.
Lenka Batelková.
MAŠKARNÍ BÁL
neděle 11. 2. 15.00 – 17.00
Tradiční masopustní karneval plný nápaditých masek. Tombola s krásnými cenami. K poslechu a tanci hraje DJ.
Vstupné 30 Kč. Místo konání: KD Bohemia, Nový Bor.
POBYT ZELENÝCH TÁTŮ
Tradiční prodloužený víkend pro tatínky s dětmi ve Strážném u Vrchlabí.

16. 2. – 18. 2. 2018

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU
sobota 17. 2. 9.00 – 17.00
Povídat si budeme o tom, jak se pracuje ve školách s šikanou. Probereme možnosti spolupráce školy,
pedagogické poradny a rodičů v případě, že jsou u dítěte prokázané poruchy učení. Řekneme si také, jak
funguje asistence na školách, kdo může žádat o tuto službu a za jakých podmínek. Zajímavé bude také téma
učebního plánu dle Frause, se kterým se setkáváme na některých školách. Praxe tohoto plánu ve výuce totiž
přináší různá úskalí jak pro děti, tak pro rodiče, například při tvorbě domácích úkolů. Seminářem vás provede
Mgr. Markéta Hlaváčková. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování. Přihlašujte se předem na
tynkova@rodinavcentru.cz.
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM ROSSEM HORNEM
od 28. 2. 2018
Vyučující Ross Horne je rodilý mluvčí z Velké Británie s šestnáctiletou zkušeností s výukou angličtiny pro dospělé.
VŠECHNY PŘEDNÁŠKY V MC KOBLÍŽEK PROBÍHAJÍ ZA PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ, NEMUSÍTE TAK ŘEŠIT HLÍDÁNÍ.

NZDM VAFLE
STOLNÍ FOTBAL každé úterý
Prostory s hracími stoly jsou k dispozici každé úterý od 16:00 do 18:00. Tuto službu mohou využívat všichni, kterým
je od 6 do 26 let. Vstupné je zdarma. Místo konání: Klub NZDM Vafle, Nemocniční 369, Nový Bor.
FILMOVÝ KLUB
každá středa
Promítání probíhá každou středu od 16:00 v klubu NZDM Vafle. Bližší informace o promítaném filmu naleznete na FB
profilu NZDM Vafle. Vstupné je zdarma. Místo konání: Nemocniční 369, Nový Bor

STŘEDISKO PĚSTOUNSKÉ PÉČE
VÝVOJOVÁ ÚSKALÍ A VÝCHOVA
sobota 10. 2. 9.00 – 17.00
Výchovné přístupy k dětem v různých vývojových obdobích, výchovná úskalí v předškolním nebo školním věku dětí,
zvládání náročné situace dětí ve fázi dospívání. Seminář probíhá v rámci povinného vzdělávání rodin s pěstounskou
péčí a provede vás jím Mgr. Zdeňka Svobodová.
ZVLÁDÁNÍ STRESU A PREVENCE VYHOŘENÍ
sobota 24. 2. 9.00 – 17.00
Principy vzniku a působení syndromu vyhoření v oblasti pěstounské péče, osvědčené postupy a strategie pro jeho
předcházení, zvládání stresu, relaxační techniky jako prevence vyhoření. Seminář probíhá v rámci povinného vzdělávání
rodin s pěstounskou péčí a provede vás jím PhDr. Martina Venglářová.

