Nedeľa 30. 6. 2019
Konferenčná miestnosť
16.00
18.00
19.00
19.30
19.30

- Registrácia
- Večera
- Otvorenie konferencie - Mgr. Slavomír Sabol - biskup VD ECAV
- Program pre deti a dorast
- Prednáška
Na čom môžeme stavať a čo nás ako generácie rozdeľuje - Každá rodina je tajomstvom,
každý človek je originál a napriek tomu niektoré veci rodinných vzťahov platia vo všeobecnosti. Aké sú
rizikové miesta a aké sú silné stránky rodiny? Ako si nastaviť priority?
Prednášajúci: Mgr. Ing. Marie Nováková, Praha
20.30
21.00

- Diskusia k téme
- Záverečná modlitebná chvíľa, neformálne rozhovory

8.00

- Raňajky

9.00

- Ranná pobožnosť

9.30

- Prednáška

Pondelok 1. 7. 2019
Konferenčná miestnosť

Etapy vývoja podle E. Eriksona - Každé obdobie života rodiny prináša výzvy. V každom
období máme príležitosti k naplneniu určitých cieľov. Aké sú etapy vývoja rodiny a ako ich zvládnúť ?
Prednášajúci: Mgr. Ing. Marie Nováková, Praha
Program pre deti a dorast
11.00
12.00
13.00
14.30
18.00
19.00

19.00

- Diskusia
- Obed
- Osobné voľno
- Voľnočasové aktivity - bazén, wellness, turistika, športy - volejbal, futbal, nohejbal...
- Večera
- Program pre deti a dorast

- Prednáška
Výchova detí - ukazovateľ správnej cesty - Právom i povinnosťou rodičov je výchova
detí. Prarodičia sú pomocníci. Aké sú výchovné modely a ktoré výchovné štýly vedú k naplneniu osobnosti
dieťaťa? Čo odovzdávajú rodičia a čo prarodičia? Čo sú to hodnoty a ako ich odovzdávame medzi generáciami.
Transgenerečný prenos a jeho význam pre osobnosť človeka.
Prednášajúci: Mgr. Ing. Marie Nováková, Praha
20.30 - Diskusia
21.00 - Nočný bufet
21.00 - Modlitebná chvíľa

Utorok 2. 07. 2019
Konferenčná miestnosť
8.00

- Raňajky

9.00

- Ranná pobožnosť

9.30
9.30

- Program pre deti a dorast
- Prednáška

Tvoríme pravidlá uľahčujúce vzájomné spolužitie - Aké sú úlohy jednotlivých generácií,
aké hodnoty nám uľahčujú vzájomné spolužitie. Aké robíme chyby a aký majú dopad na život rodiny. Rodina
ako miesto bezpdomienečného prijatia a vzájomnej lásky .
Prednášajúci: Mgr. Ing. Marie Nováková, Praha
11.00 - Diskusia
11.30 - záverečné slovo biskupa VD
12.00 - Obed
13.00 - Odubytovanie, individuálny výlet do tatranskej prírody
Účastnícky poplatok (nedeľa, pondelok, utorok) - strava, ubytovanie
Dospelá osoba - 35 € / Deti do 15 rokov - 25 €
Kapacita hotela je obmedzená, uprednostnení budú účastníci na celý pobyt. Prihlasovanie
bude prebiehať (do zaplnenia kapacity hotela) do 15. júna 2019.
Prihlášky zasielajte elektronicky na adresu : sekretariat@vdecav.sk, 051/7722515, 0918/828 379

Projekt je organizovaný s pomocou finančnej podpory (1/2 nákladov na stravu a ubytovanie)
Východného dištriktu ECAV na Slovensku a zahraničnej finančnej pomoci EKM, Nemecko

Mgr. Ing. Marie Nováková působí a publikuje
jako odborná lektorka v oblastech etiky, etické výchovy, prevence rizikového chování a kriminality, manželských
a rodinných vztahů, jako párový a rodinný terapeut, kouč. Spolupracuje s organizacemi PRAK, YMCA, EFČR,
Centra náhradní rodinné péče, Rodinná a komunitní centra, Síť mateřských center, Naše dítě, Fowenta, SOS
vesničky, Diecézní centra pro mládež. Jako členka správní rady NJL se zaměřuje na projekty Etická výchova a
jejich hodnocení (MŠ, ZŠ, SŠ). Věnuje se podpoře rodiny, prevenci sociálního vyloučení rodin, je instruktorkou
plánování rodičovství, tiskovou mluvčí Národního týdne manželství. Pracuje s dětmi a mládeží přímo na školách
(prevence, klima třídy, školy a práci s rizikovou mládeží). Je autorkou nebo spoluautorkou publikací: Manuál pro
učitele: Učíme Etickou výchovu (2006), Manuál pro ředitele škol: Etická výchova-proč a jak (2010), Logoterapie,
existenciální analýza jako hledání cest (2014). Připravuje: Manuál pro práci a doprovázení dětí a mládeže z
pěstounských rodin navazující na projekt Chci obstát v životě ( ). Autorství a realizace projektů: Zahradnický
model výchovy pro rodiče, S úsměvem do práce a do života, Mám na to; Vychováváme, když nevychováváme;
Chci obstát v životě. Marie Nováková je vdaná 32 let, je matkou dospělé dcery a syna.

Ponúkame

Budovanie medzigeneračných mostov v
rodine a cirkevnom zbore
Kniha:

Evanjelický katechizmus pre mladých
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so
švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mladých, vhodný aj na vyučovanie
konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium a vzdelávanie. Na viac ako 170 stranách sa kladú
otázky a hľadajú odpovede, ktoré stoja na biblických pravdách a zasľúbeniach. Kto sa naučí žiť s touto
Pravdou, ten dokáže veriť, milovať, a dúfať v rôznych situáciach života.
Kam (komu) patríme? – YOUBELONG
Komu môžeme veriť? – YOUBELIEVE
Ako máme žiť? – YOUBEHAVE
https://www.fontis-verlag.com/yoube/
https://www.startnext.com/yoube
Kniha vyšla v máji 2018. Cena za 1 ks / 10 €
Objednávky je možné zasielať na email: tajomnik@vdecav.sk, alebo tel. : 0918/828312, 051/77 22 515

Konferencia venovaná pastorálnej starostlivosti
o duchovných a ich rodiny

Stretnutie farárskych rodín s deťmi z VD ECAV
30. jún - 2. júl 2019

Hotel Sorea - Hutník II.
Tatranské Matliare
organizátor:

Biskupský úrad VD ECAV v Prešove, Hlavná 137

