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Pondělí 1. 10. 2018
• Dobrá rodina, o.p.s. – Den otevřených dveří s doprovod-

ným programem
• Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem – Den otevře-

ných dveří
• Městský úřad Havlíčkův Brod – Promítaní dokumentu 

„Sbohem Děcáku“ a beseda s pěstouny, prohlídka tvorby 
žáků základních škol na téma náhradní rodina

• Městský úřad Moravské Budějovice – Prezentace ná-
hradní rodinné peče v prostorách úřadu

• Městský úřad Světlá nad Sázavou – Den otevřených 
dveří

• Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. – Den otevře-
ných dveří s doprovodným programem (promítaní doku-
mentu „Rodiče napořád“, beseda pěstounů s žáky základní 
školy a veřejností, volnočasové aktivity pro děti)

• STŘED, z.ú. Třebíč – Den otevřených dveří s doprovod-
ným programem (informační servis pro veřejnost a zájem-
ce o náhradní rodinnou péči, promítaní dokumentu „Rodiče 
napořád“, výtvarné aktivity pro děti)

Úterý 2. 10. 2018
• Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. – Den otevřených dveří, 

beseda s pěstouny a doprovodný program pro děti
• Dobrá rodina, o.p.s. – Promítaní dokumentu „Rodiče na-

pořád“ a beseda se zájemci o náhradní rodinnou péči 

na téma Moderní pěstounství a osvojení
• Městský úřad Pelhřimov ve spolupráci s Pěstounský-

mi rodinami Kraje Vysočina, z.ú., STŘED, z.ú., Trojlístek 
– centrum pro děti a rodinu, Dobrá rodina, o.p.s. – Den 
otevřených dveří s doprovodným programem (promítání 
dokumentu „Rodiče napořád“, beseda zájemců o náhradní 
rodinnou péči a veřejnosti s doprovázejícími organizacemi 
a pěstouny)

• Městský úřad Třebíč – Seznámení s problematikou náhrad-
ní rodinné peče, promítání dokumentu „Rodiče napořád“ 
a beseda odborníků a pěstounů s veřejnosti

• Městský úřad Moravské Budějovice – Prezentace náhradní 
rodinné péče v prostorách úřadu

• Městský úřad Velké Meziříčí – Den otevřených dveří

Středa 3. 10. 2018
• Dobrá rodina, o.p.s. – Promítání dokumentu „Sbohem děcá-

ku“ a beseda s pěstouny a veřejností
• F POINT, z.s. – Den otevřených dveří s doprovodným pro-

gramem (výstava fotografií „Jsem pěstoun“, beseda s te-
rapeutem, promítání filmu „Rodiče napořád“, volnočasové 
aktivity pro děti)

• Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou – Beseda pro pěstouny a veřejnost 
na téma: Jak rozvíjet děti v rodině pomoci různých her 
a technik, doprovodný program pro děti

Týden pěstounství je pořádaný v rámci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné peče v Kraji Vysočina,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

Akce se koná pod záštitou paní ministryně Dipl. Pol. Jany Maláčové MSc. a 1. náměstka hejtmana pro sociální oblast Kraje 
Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka
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• STŘED, z. ú. – odloučené pracoviště Mor. Budějovice – Den 
otevřených dveří s doprovodným programem (informační 
servis o náhradní rodinné péči, promítání dokumentu „Ro-
diče napořád“, výtvarné aktivity pro děti)

• Magistrát města Jihlavy – Den otevřených dveří s doprovod-
ným programem (představení činnosti odděleni, prohlídka 
prostor, beseda s pěstouny a zájemci o náhradní rodinnou 
péči, projekce dokumentu „Rodiče napořád“)

• Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem – Den otevřených 
dveří

• Městský úřad Humpolec ve spolupráci s organizací STŘED, 
z.ú. – Promítání dokumentu „Rodiče napořád“ a beseda 
s pěstouny na klubovém setkání pěstounů

• Městský úřad Chotěboř – Prezentace náhradní rodinné 
péče v prostorách úřadu (výstava „Já pěstoun“, seznámení 
s problematikou, poskytování poradenství), ve spolupráci 
s organizací Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. – be-
seda žáků základních škol s pěstouny

• Městský úřad Moravské Budějovice – Prezentace náhradní 
rodinné peče v prostorách úřadu

• Městský úřad Telč – Konzultační odpoledne pro veřejnost 
a zájemce o náhradní rodinnou péči

Čtvrtek 4. 10. 2018
• Osvětová a propagační akce subjektů působících v oblasti 

náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina „Táhneme za jeden 
provaz“ od 15.00 do 18.00 hod. v prostorách nákupního 
centra CITYPARK, akci moderuje Milan Řezníček

Pátek 5. 10. 2018
• Krajský úřad Kraje Vysočina – Setkání pěstounských rodin 

Kraje Vysočina. Od 14.00 do 19.00 hod. – Rodinný park 
Robinson Jihlava, Pod Jánským kopečkem 5712/38 Jihla-
va. Pro přihlášené pěstounské rodiny vstup zdarma.

Jste srdečně zváni! Na Vaši návštěvu se těší pracovníci veřejné správy 

a neziskových organizací.

Vstup na všechny akce zdarma | 5. 10. 2018 pouze pro pěstounské rodiny | 

Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách organizací

Letošní rok je bohatý na výročí vý-
znamných historických událostí, které 
ovlivnily a ovlivňují naši společnost. 
V historii to byli často studenti, kteří 
ukázali, že jim na dalším vývoji záleží, 
a do událostí se zapojovali. Podobně 
je tomu i v letošním roce, kdy si připo-
mínáme stoleté výročí vzniku republiky. 
Studenti, s podporou pedagogů, připravili projekt Nejen osu-
dové osmičky. Projekt má několik částí a začne divadelním 
představením Zítra to spustíme. Jedná se o divadelní hru 
Václava Havla, která se odehrává v noci z 27. na 28. října 
1918. Je v ní zachycena situace těsně před vyhlášením sa-
mostatného Československa. Hru nastudovali studenti ma-
turitního ročníku gymnázia, o to více oceňujeme jejich nad-
šení a pracovitost. Premiéra se bude konat 3. 10. 2018 
v 18.00 hod. ve velkém sále DDM Budík. Pevně věříme, 
že se jejich úsilí vyplatí a hra, která je i nyní velmi aktuální, 
veřejnost osloví.

Výročí vzniku republiky je ale pouze jednou z významných 
„osmiček“. Abychom připomenuli i ty ostatní, připravili jsme 
pro Vás výstavu Nejen osudové osmičky. Studenti vybra-

li klíčová data českých dějin a každý 
tým si připravil expozici k jednomu 
období. Těšit se tak můžete na připo-
menutí roků 1278, 1618, 1848, 1938, 
1968, ale i roku 1998. (A to zdaleka 
nejsou všechny.) Prohlédnout si ji mů-
žete od 8. do 12. 10. 2018 v budově 
Gymnázia a SOŠ Moravské Budě-

jovice denně od 8.00 do 15.00 hod. Především Vás ale zve-
me na vernisáž výstavy, která se uskuteční 8. 10. 2018 
v 16.00 v budově Gymnázia a SOŠ. Její součástí bude od-
halení pamětní desky ve vestibulu školy, komentovaná 
prohlídka, studentská vystoupení a v 19.00 hod. vyjde 
z parku před budovou školy lampionový průvod. Zakon-
čení akce proběhne na nám. Míru.

Chtěla bych touto cestou poděkovat studentům, kteří 
na projektu pracovali převážně ve volném čase, a všem part-
nerům, kteří nás při realizaci projektu podpořili.

Srdečně Vás zveme a doufáme, že se Vám divadlo 
i výstava budou líbit.

Mgr. Květa Bretšnajdrová 

Nejen osudové osmičky


