
9dní   
o tom ...

15. – 23. október 2012 v banskej bystrici

PondeLok 15. 10.
10:00 - 13:00  
Radnica, Nám. SNP 1
“Otvorenie festivalu primátorom mesta” 
“Opustené deti ako občania miest a 
obcí”- prezentácia publikácie o opustenosti 
detí na území mesta Banská Bystrica” 
Kontaktná osoba: Alžbeta Brozmanová 
Gregorová (Pedagogická fakulta UMB),  
0907 130 817

16:30 - 18:00  
Dom sv. Vincenta, Kollárova 14
“Zodpovednosť v sexualite” (fakty, mýty 
a predsudky) - diskusia 
Kontaktná osoba: Lenka Rovňanová 
(Pedagogická fakulta UMB), 0904 482 001
    

Utorok 16. 10.
10:40 - 12:05  
Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
“Post-abortívny syndróm” (dopad spon-
tánneho a umelého potratu na psychiku 
ženy) – prednáška s diskusiou
 Kontaktná osoba: Danka Obšajsníková 
(Centrum pre rodinu), 0911911794

16:30 – 18:00  
Centrum Jána Pavla II.,  Kapitulská 21
“O dojčení od A po Z” - prednáška 
Kontaktná osoba: Zuzka Trenčanová 
(Mamila, o. z.), 0915 976 985
    

streda 17. 10.
9:05 - 10:30   
Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
“Opustené deti u nás a v zahraničí” - 
workshopy so zahraničnými dobrovoľníkmi 
o situácii opustených detí v ich krajinách
Kontaktná osoba: Janka Šolcová (Pedago-
gická fakulta UMB), 0902 379 994

10:40 - 12:05   
Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
“Opustené deti u nás a v zahraničí” - wor-
k-shopy so zahraničnými dobrovoľníkmi  
o situácii opustených detí v ich krajinách
Kontaktná osoba: Janka Šolcová (Pedago-
gická fakulta UMB), 0902 379 994

15:30 - 19:00   
Centrum Jána Pavla II.,  Kapitulská 21
“Dieťa - zázrak života” - prednášky 
a diskusie s odborníkmi 
Kontaktná osoba: Katka Paľovová 
(Návrat, o. z.), 0918 653 817

19:00 - 19:45   
Univerzitné pastoračné centrum 
Tajovského 53
Svätá omša  

19:45 - 21:00   
Univerzitné pastoračné centrum 
Tajovského 53
Diskusný večer s gynekológom a morál-
nym teológom pre študentov UMB a verej-
nosť
Kontaktná osoba: Mirka Šipulová 
(Centrum pre rodinu), 0915 973 985
    

Štvrtok 18. 10.
17:00 - 18:30  
 Familka - bioobchod BAOBA, J. Kráľa 4
Moderný tehotenský a materský jedálni-
ček (Vplyv zdravej výživy matky v tehoten-
stve na budúce zdravie potomka)
Kontaktná osoba: Silvia Žabková,  
0908 987 456

18:00 - 20:00  
pobočka Stromu života, Lazovná 17
“Večer pre ženy” - liečivý tanec, kreslenie, 
hranie a iné pohybové a relaxačné techniky
Kontaktná osoba: Saška Šimegová 
(OI Zrnko), 0902 307 481 

Piatok 19. 10.
16:30 - 18:00   
 Familka - bioobchod BAOBA, J. Kráľa 4
“Dieťa bližšie k prírode” - koncept lesných 
materských škôlok a detský lesný klub Zrnko
Kontaktná osoba: Saška Šimegová 
( OI Zrnko), 0902 307 481

17:30 - 19:00   
Materské centrum Mostík, ZŠ Moskovská 2
“Život pred narodením” (aj nenarodené 
dieťatko v brušku je vnímavá bytosť a zaslúži 
si byť milované) – prednáška
Kontaktná osoba: Miška Pražienková 
(OZ Mostík), 0915 822 530   
  

sobota 20. 10.
13:30 - 15:00   
Centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21 
„Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa 
sluší v Pánovi (Kol 3,18), Muži, milujte man-
želky a nebuďte voči nim nevrlí! (Kol 3,19)
Kontaktná osoba: Mirka Šipulová 
(Centrum pre rodinu), 0915 973 985 

15:00 - 17:00   
Centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21
“Plodnosť nie je problém, ale dar”  
(princíp fungovania ženského cyklu a plod-
nosti, hodnoty manželstva a rodiny) - kurz
Kontaktná osoba: Mirka Šipulová 
(Centrum pre rodinu), 0915 973 985  

nedeĽa 21. 10.
15:00 - 17:00  
Park pod Pamätníkom SNP
“Zober svoje dieťa na ruky alebo Držať  
dieťa v náručí je normálne” - možno aj 
hromadné fotenie a dobrodružné hľadanie 
“detí”  
Kontaktná osoba: Katka Paľovová 
(Návrat, o. z.), 0918 653 817

16:00 - 17:30    
Centrum Návrat, Dolná 9
“Keď sa narodí niekomu inému, ale prí-
de ku nám...” (o adopcii a fenoménoch, kto-
ré nesie so sebou) - debatka pri bylinkovom 
čaji (prosím nahláste sa do 20.10. na zilinci-
kova@navrat.sk)
Kontaktná osoba: Danka Žilinčíková 
(Návrat, o. z.), 0905 558 193 
    
 
PondeLok 22. 10.
10:00 - 11:30   
Materské centrum Mamina,  
Materská škola  pavilón B, Tatranská 63
“Ako vychovať dieťa do sveta?” – diskusia
Kontaktná osoba: Zuzka Mastišová 
(MC Mamina), 0908 079 999
     
 
Utorok 23. 10.
9:00 - 10:00 
Gymnázium JGT,  Tajovského 25
“Neposlušné deti?” (o tom, čo sa môže stať, 
keď mama pije v tehotenstve) - film a disku-
sia na tému Fetálny alkoholový syndróm 
Kontaktná osoba: Katka Paľovová 
(Návrat, o. z.), 0918 653 817

10:00 - 11:00    
Gymnázium JGT,  Tajovského 25
“Neposlušné deti?” (o tom, čo sa môže stať, 
keď mama pije v tehotenstve) - film a disku-
sia na tému Fetálny alkoholový syndróm
Kontaktná osoba: Katka Paľovová 
(Návrat, o. z.), 0918 653 817

10:00 - 11:30    
Stredná zdravotná škola, Tajovského 24
“Post-abortívny syndróm” (dopad spon-
tánneho a umelého potratu na psychiku 
ženy) – prednáška s diskusiou
Kontaktná osoba: Danka Obšajsníková 
(Centrum pre rodinu), 0911 911 794

Program deväť dní o deviatich mesiacoch
Festival o tehotenstve, rodičovstve a vzťahoch

ÚPLne pre všetkých...
» prednášky » diskusie » semináre » ukážky rôznych služieb 

Akciu realizuje Banskobystrická sieť pomoci tehot-
nej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka a Ná-
vrat, o.z. spolu s ďalšími organizáciami na podpo-
ru šírenia informácií o zodpovednom tehotenstve, 
dôležitosti vzťahu rodič – dieťa a o službách pre 
rodiny na území mesta Banská Bystrica.

( (

pre » tehotné ženy, ich partnerov, príbuzných, študentov » študentky, laikov, profesionálov » pre všetkých, ktorých to zaujíma...


