„Den pěstounství“ v MSK
konaný dne 12. 10. 2019 v Dolní oblasti Vítkovice od 10 hodin do 18 hodin

PROGRAM
10:00 – 10:20

Zahájení:
Úvodní slovo náměstka hejtmana kraje pro sociální oblast
Jiřího Navrátila

Pódium – vstupní hala
Gongu

10:20 – 10:40

Vystoupení dětí z pěstounských rodin a taneční skupiny Pódium – vstupní hala
Dětský domov - Frýdek-Místek
Gongu

10:40 – 11:10

Science show

Venkovní prostor
před Gongem

11:10 – 12:00

Vystoupení a workshop parkouru

Venkovní prostor
před Gongem

11:30 – 12:00

Pódium – vstupní hala
Zábavné interaktivní taneční vystoupení pro děti - Patrick
Gongu
Ulman a Zdeněk Kremláček, taneční duo Hybrids Crew

13:00 – 13:30

Křest knihy “Děti srdce“ a autorské čtení pěstounských
pohádek Zuzany Pospíšilové

Pódium – vstupní hala
Gongu

13:30 – 14:00

Science show

Venkovní prostor
před Gongem

13:30 – 14:00

Zábavné interaktivní taneční vystoupení pro děti – Patrick
Pódium – vstupní hala
Ulman a Zdeněk Kremláček, taneční duo Hybrids Crew
Gongu

14:00 – 15:00

Ocenění pěstounů:
 Proslov k ocenění pěstounů - Jiří Navrátil,
náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast
 Předání
ocenění
vybraným
pěstounům
a promítání video-medailonků pěstounů
Hudební vystoupení:
 Vystoupení Tomáše Savky a Martiny Šnytové

Pódium – vstupní hala
Gongu

15:00 - 15:45

Vystoupení a workshop parkouru

Venkovní prostor
před Gongem

16:00 – 17:00

Přednáška Jana Špilara na téma významu rodiny v životě Malý sál
dítěte: „Proč by dítě mělo vyrůstat v rodině, jak je
pro zdravý vývoj dítěte důležité mít mámu a tátu“

17:00 – 18:00

Mimo domov – krátká prezentace organizace, promítání Malý sál
filmu, diskuze s mladými dospělými, kteří vyrůstali
v dětských domovech

Pro pěstounské rodiny budou v průběhu celého dne zajištěny:
 volné vstupy do Velkého a Malého světa techniky či vstup na Bolt Tower. Návštěvníci si budou
moci vybrat jednu ze tří nabízených variant. Vstup do Velkého či Malého světa techniky nebude
kapacitně omezen, omezen bude pouze vstup na Bolt Tower s ohledem na provozní možnosti.
Pro pěstouny bude připraveno 100 vstupů (4 vstupy po 25 osobách).
V areálu Dolní oblasti Vítkovice budou během dne k dispozici pro všechny návštěvníky:






velký a malý skákací hrad
klauni
skauti - sportovní a dovednostní aktivity pro děti i dospělé
deskové hry pro všechny děti
„fotokoutek“, kde se budou moci návštěvnici zdarma vyfotit s proprietami náhradní rodinné
péče
 doprovázející organizace s nabídkou svých služeb, edukačním programem doplněným
zábavnými aktivitami pro děti i dospělé
 organizace SunDrive s nabídkou Rodinných pasů – registrační stánek
 prezentace a prodej odborných knih
Návštěvníci z široké veřejnosti budou moci v den konání akce na stánku Moravskoslezského kraje získat
na vstupenky do Velkého nebo Malého světa techniky slevu 20%.
V době konání akce mohou návštěvníci navíc využít nabídky občerstvení organizací: Mental Café z.s.,
Spirála o.p.s., Armáda spásy v České republice, z. s., Jinak, o.p.s., Asociace TRIGON, o.p.s.,
Diecézní charita ostravsko-opavská.

Pořadatel si vyhrazuje změnu programu!

