ZÁŽITKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO RODINY S DĚTMI
26.10.2018 – 29.10.2018, CHATA SEDMIKRÁSKA, MALÁ MORÁVKA

Ve dnech 26.10.-29.10.2018 se uskutečnil již druhý víkendový pobyt pro rodiny s dětmi.
Tento pobyt proběhl na horské Chatě Sedmikráska v Malé Morávce a proběhl nejen
zážitkovou, ale také vzdělávací formou.
Hned první večer pobytu si děti ve spolupráci s rodiči a pracovníky vyrobily malé
lucerničky, nazdobily je. Druhý den dopoledne čekal účastníky pobytu výlet na hrad Sovinec,
kde si mohli tento hrad prohlédnout. Na hradě zároveň probíhal program „Hofmistrova
závěť“, návštěvníci tedy mohli vidět v akci i sokolníky, mohli si pohladit dravce, nebo také
shlédnout loutkové divadlo a šermíře. Program byl velmi pestrý a i přes nepřízeň počasí
nebylo o zábavu nouze. Večer šli děti společně s rodiči a pracovníky na krátkou procházku,
vzali si i své nové lucerničky a proběhlo za svitu svíček „Uspávání broučků“.

V neděli byl zajištěno celodenní vzdělávání rodičů, a to na téma „Jak se utvářejí
vztahy v rodině“, které vedla Mgr. Kamila Haničáková, rodiče také měli možnost s lektorkou
probrat své dotazy. Děti měly také o zábavu postaráno, o program se postarali pracovníci
organizace a děti si tak zasoutěžili, proběhli se venku, a nebo si třeba jen tak chvíli malovali.
V neděli večer rodiče ve spolupráci s dětmi opět vyráběli a to krásné dekorace s podzimní
tématikou.

V pondělí, poslední den pobytu se rodiny potýkaly s těžkým úkolem. Musely vyrobit
bezpečnou skluzavku pro vejce, a to z omezeného množství materiálu. Všem se dílo podařilo.

Po celou dobu pobytu byl kladen důraz na společné trávení času rodičů s dětmi, o to,
aby spolu spolupracovali a také budovali vzájemnou důvěru a našli cestu ke zlepšování
komunikace mezi sebou. Dále si rodiče mohli navzájem sdílet své zážitky nejen se svými
dětmi, ale také i mezi jinými rodinami.
Na pobočce v Bruntále budou podobné akce, zaměřené na sdílení a vzdělávání rodin
pokračovat i nadále a v roce 2019 proběhne další pobyt pro rodiny s dětmi.
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