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       Apríl 2019 
   

Workshop strojového šitia 
 

V sobotu 13. apríla 2019 o 13:30 pozývame všetky ženy na Workshop strojového šitia. 
 

Účastníčky sa zoznámia s novým pomocníkom, základnými krokmi a technikami. Na 
workshope sa budú učiť, ako ušiť vankúš, vyskúšajú si všívanie zipsu. Taktiež si 
ukážeme, ako si poradiť s dierami - teda aj prišívanie záplat. Naučíme sa riasiť alebo 
všívať gumu, lemovať a mnohé iné zručnosti. 
 

Na workshop sa môžete prihlásiť vyplnením formulára na webovej stránke Centra 
pre rodinu. 

   

 

Večerné zamyslenia 

 
V pondelok 1.4.2019 so začiatkom o 19:00 
vás pozývame na Večerné zamyslenia 
spojené s diskusiou s rektorom kostola 
piaristov pátrom Petrom Franekom. Téma 
diskusie bude zameraná na aktuálne otázky 
a problémy veriaceho človeka.  
Stretneme sa v refektári Piaristického 
gymnázia Jozefa Braneckého, vchod je z 
Palackého ulice.  

  

Tvorivé dielne 

 
Jar sa približuje míľovými krokmi, preto v obľúbených Tvorivých dielňach budeme 
vyrábať jarné dekorácie, ktoré nám jar prinesú aj domov. Pozývame rodičov s deťmi v 
nedeľu dňa 28. apríla 2019 v čase od 15:30 do 17:30 do Centra pre rodinu stráviť 
spoločný čas pri tvorení. Materiál je pripravený. Dielne povedie Gabika. 
 

   

  Stretnutie s Renátou Ocilkovou 

 

V pondelok 29. apríla 2019 o 17:00 hod. vás pozývame na Stretnutie s Renátou 
Ocilkovou. 
 

Budeme môcť zdieľať silný príbeh ženy uzdravenej (nielen) z rakoviny, ktorá sa teší zo 
svojho materstva a zároveň je aktívna vo verejnom živote. Mgr. PaedDr. Renáta 
Ocilková pracuje ako koordinátorka KBS pre ľudské práva a tajomníčka Združenia 
katolíckych škôl Slovenska.  
 

O tom, ako ona vníma zavádzanie myšlienok rodovej rovnosti do spoločnosti, 
budeme hovoriť v jedálni Piaristického gymnázia, vchod cez školu z Palackého ulice. 

   
 

Svojpomocné skupiny 
 
V centre ďalej prebiehajú pravidelné 
stretnutia svojpomocných skupín 
(Svojpomocná skupina AA „12 statočných“ 
a  svojpomocná skupina SA),  ktoré sú 
otvorené aj pre verejnosť. Program skupín 
nájdete na stránke www.cprtrencin.sk 

  

2 % zamestnanci poukazujú do 30. 4. 2019 
 

Ak chcete prejaviť podporu Centru pre rodinu, darujte 2 % z vašich daní nášmu 

občianskemu združeniu. Potrebné informácie a tlačivá nájdete na webovej stránke 

centra.  

Váš záujem a podpora nás posúvajú ďalej. Ďakujeme.  

 
Bližšie informácie o pripravovaných akciách a kurzoch a prihlasovacie formuláre nájdete na stránke www.cprtrencin.sk a 

www.facebook.com/cprtrencin.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI6E4Fo4UNmzUv_82I4Ym-oTodq96vrH76WG3UtcDMsfYoUw/viewform?usp=sf_link
http://www.cprtrencin.sk/
http://www.cprtrencin.sk/
http://www.facebook.com/cprtrencin

