SEMINÁŘE

1. Výchova dětí - co je úkolem rodičů, co předávají
prarodiče
2. Pravidla usnadňující soužití a vzájemné pochopení
3. Rodinná 3G sít
4. Peklo žárlivosti
5. Chlapi sobě

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Dębowiec - Bielsko Biała (Polsko)
al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
www.hoteldebowiec.pl

CENY

cena za osobu za pobyt: 2 noci + plná penze
• 1 dospělý, nebo dítě od 12 let 1500,- Kč
• 1 dítě 5-12 let na posteli
1100,- Kč
• 1 dítě do 1 roku 		
zdarma

JAK SE PŘIHLÁSIT?
online přihlášky na www.kr.sceav.cz
Uzávěrka přihlášek 1. 10. 2018.
Zároveň zašlete na níže uvedený účet
zálohu ve výši 1000,- Kč
za manželský pár nebo rodinu.
Číslo účtu u Komerční banky
č. ú. 621246791/0100;
variabilní symbol 27102018;
jako specifický symbol uveďte datum narození.
VZOR: 1. 2. 1961 - 01021961

STRAVOVÁNÍ

snídaně – forma tzv. „švédského stolu“,
obědy, večeře – teplá jídla

UBYTOVÁNÍ

Dvou až čtyřlůžkové pokoje s vlastní koupelnou, WC.

V případě stornování pobytu,
nejpozději 7 dnů
před konáním konference,
vám bude částka vrácena.

DALŠÍ INFORMACE
www.kr.sceav.cz
kr@sceav.cz
tel.: 724 184 286

17. Konferenci rodin podpořili:
MARTIN–LUTHER–BUND
Farní sbory SCEAV

PROGRAM
17. KONFERENCE RODIN
RODINNÁ 3G SÍŤ

konference
rodin
… skvělá příležitost pro manželské páry a rodiny
s kojenci anebo s dětmi od 5 let, které chtějí
prožít nezapomenutelné chvíle ve vzájemném
společenství a krásném prostředí
podzimních Beskyd.

Konference rodin, to je:
INSPIRACE & DUCHOVNÍ RŮST
konference
- inspirativní
přednášky
rodin a semináře na téma
rodiny a budování zdravých vztahů
v manželství a v rodině.
SPOLEČENSTVÍ & ATMOSFÉRA
- společné bohoslužby, prostor pro rozhovory,
sdílení, svědectví, duchovní povzbuzení skrze
společný zpěv a modlitby.
ODPOČINEK & PROSTŘEDÍ
- možnost odpočinku a výletů do krásné přírody

DŮLEŽITÉ!!!

K bezproblémovému průběhu programu
konference přijímáme pouze kojence
a děti od 5 let věku.
Děkujeme za pochopení.
Během programu běží paralelně program pro děti.

NAŠI HOSTÉ
PETER A EMÍLIA MIHOČOVI

sobota – 27. 10.
08:30–10:00 10:00–10:45 11:00–12:00 		
12:00–13:30 14:30–15:00 15:00–16:00 16:00–16:30 16:30–18:00 18:00–19:00 19:30–21:30 -

Registrace účastníků
Zahájení konference
Přednáška - I. Rodina v současném
a biblickém kontextu
Oběd
Společný zpěv
Přednáška – II. Rodinná 3G síť
Přestávka
Semináře
Večeře
Večerní program

neděle – 28. 10.
07:30–08:30
09:30–11:30
11:30–12:00
12:00–13:30
13:30–16:30
16:30–17:00
17:00–18:00
18:00–19:30
19:30–21:30

-

Snídaně
Bohoslužby s Večeří Páně
Čas sdílení, vzájemné rozhovory
Oběd
Volný čas pro rodinu a rozhovory
Společný zpěv
Semináře
Večeře
Večerní program

pondělí – 29. 10.
07:30–08:30 09:00–09:30 09:30–10:30 		
10:30–11:00 11:00–12:00 		
12:00–13:00 od 13:00
Odjezd domů

Snídaně
Ranní zamyšlení a společný zpěv
Přednáška III. – Etapy vývoje podle 		
Eriksona(specifika středního věku, stáří)
Přestávka
Přednáška IV. - Pravidla usnadňující soužití
a vzájemné pochopení
Závěr konference
Oběd

Peter Mihoč je tajemníkem biskupa Východního dištriktu
Evangelické církve a. v. na Slovensku. Před tím působil jako
kaplan v Bardejově a farář v Liptovském Hrádku – Dovalově.
Jeho manželka Emílie pracuje jako šéfredaktorka křesťanského měsíčníku eVýchod. Posledních 9 let žijí v Prešově
a radost jim dělají jejich 3 děti: Nina (11), Petra (9) a Jakub
(8). Volný čas rádi tráví na kole, kolečkových bruslích a v lese
na houbách. Sbírají bylinky, milují křesťanské divadlo, moře
a turistiku.

MARIE NOVÁKOVÁ
Ing. Mgr. Marie Nováková je matka dvou
dětí. Pochází z Rožnova pod Radhoštěm
a s manželem Pavlem a rodinou žije
v Praze. Přáli si mít velkou rodinu s mnoha dětmi, snad proto se celý život věnuje
dětem, nejen vlastním a podpoře rodiny.
Zabývá se prevencí rizikového chování
a kriminality, vyladěním klimatu třídy a školy, výchovnému,
vztahovému a rodinnému poradenství a terapii, lektorování
v oblasti osobnostního rozvoje, prací s emocemi, s agresí
a se stresem, koučinkem – je absolventkou akademie ACE.
Je také zakládajícím členem Aliance výchovy ke vztahům,
Etického fóra ČR, členkou sdružení prevence PRAK, YMCA,
správní rady NJL, skupiny Flowenta a tiskovou mluvčí
Národního týdne manželství. V rámci své práce spolupracuje
s mnoha organizacemi (Nadace Naše Dítě, Člověk v tísni,
SOS vesničky, Síť MC, Centra náhradní rodinné péče,
Asociace a Aliance rodinných center aj.) a s desítkami škol
v rámci ČR. Pracuje s dětmi i dospělými i s pěstounskými
rodinami v rámci programů společných i individuálních.

