TISKOVÁ ZPRÁVA
Seminář přiblíží téma pěstounské péče

VELEHRAD 2014: DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE (4. – 5. ČERVENCE)

Velehrad
30. května 2014

V rámci Dnů lidí dobré vůle – Velehrad 2014 se v pátek 4. července od 9 hodin uskuteční
v poutním domě Stojanov zajímavý seminář vedený zkušeným psychologem. Velehradské
oslavy se konají již patnáct let v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje a letos jsou navíc součástí Mezinárodního roku rodiny, který v roce
1994 vyhlásila Organizace spojených národů.
Vzdělávací seminář na téma „Jak široká je náruč (naší) rodiny?“ je určený nejen osvojitelům
a pěstounům, kteří pečují o děti (dlouhodobě i dočasně), ale i všem zájemcům uvažujících o osvojení
dítěte či jeho převzetí do pěstounské péče.
Seminář povede dětský psycholog Jaroslav Šturma, předseda Českomoravské psychologické
společnosti, ředitel dětského centra Paprsek a držitel medaile Aktion Sonnenschein za úsilí v oblasti
integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí.
Zájemcům
o
seminář
doporučujeme
z kapacitních
důvodů
včasnou
rezervaci
na
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/Jaroslav-Sturma-seminar-Jak-siroka-je-naruc-nasi-rodiny
. Cena semináře pro jednotlivce je 150 Kč, páry pak zaplatí 90 Kč.
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Již od Velkého jubilea roku 2000 se u příležitosti státního svátku České republiky, Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, konají na
Velehradě Dny lidí dobré vůle. Jedná se o největší oslavy státního svátku u nás. Každoročně na Velehrad přijíždí přes třicet tisíc lidí, aby na tomto
historicky významném místě společně oslavili příchod soluňských bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. S působením těchto dvou bratrů jsou
spojeny počátky české vzdělanosti i státnosti.
V průběhu dalších let si oslavy státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje získaly všeobecnou prestiž. Poselství slovanských
věrozvěstů je totiž stále aktuální a tato, dnes již středoevropská kulturně-společenská událost, se snaží inspirovat lidi dobré vůle ke konkrétní
pomoci druhým v každodenním životě.

