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Mať rodinu, fungujúcu rodinu, ten ostrovček za dverami bytu či domu, 
kde ťa niekto čaká, snaží sa ťa chápať, aj keď pochybíš, kto ti pofúka 
boľačky spôsobené svetom, po hádke sa snaží udobriť, je na teba pyšný, 
či sa ti darí alebo nie, niekto, kto ťa ľúbi takého, aký si. Mať takúto rodi-
nu/family, to je DAR, veľký DAR. Mne sa náš dobrý Pán rozhodol tento 

dar dať a je len na mne, ako s ním naložím. Preto, keď ma ešte v zime roku 2012 vtedajší 
provinciál don Karol Maník oslovil, či by som šla do projektu zameraného na poradenstvo 
rodinám, moje srdce hneď poznalo odpoveď. Hoci rozum upozorňoval: „Budeš musieť 
dať výpoveď v škole, kde učíš. Pôjdeš sa prihlásiť na úrad práce, kým sa projekt poriadne pripraví 
a rozbehne. Nestačia ti tvoje štyri deti a ďalšia stovka v Kremienku? Veď už teraz s Kamilom neviete, 
čo skôr!“ A práve rozhovor s ním, mojím dobrým manželom, ma utvrdil v rozhodnutí. Aj on 
presne vedel, čo treba: „Ak my sme dostali, nezaslúžene dostali, treba si to vážiť, ale aj posúvať 
ďalej a pomáhať tam, kde nás o to požiadajú.“
 A to som vôbec netušila, že zo všetkého, čo sa okolo mňa udeje v nasledujúcich 
dvoch rokoch, ma najviac prekvapí ohromná chuť dnešného mladého človeka priložiť 
ruku k dielu, ak je presvedčený, že to má zmysel, potom chuť a ochota manželských pá-
rov prísť svedčiť, rozprávať pred množstvom ľudí a pustiť ich do svojho súkromia, nebáť 
sa hovoriť o svojich chybách a omyloch. Tiež nezištné rozhodnutie uznávaných odborní-
kov prísť prednášať na dané témy a ich prísľub pomôcť tým, ktorí naše centrum o pomoc 
požiadajú. Prekvapil ma postoj jedného z nich: „Aj toto je spôsob, ako odovzdávať pomyselný 
desiatok. Uvedomujem si, ako nezmyselne sa dá minúť hodina týždenne, presne tá, ktorú zo svojho 
času môžem darovať vášmu centru.“
 Chcem zo srdca poďakovať všetkým vám, ktorí ste nám celé tie mesiace v skrytosti 
akokoľvek pomáhali a pomáhate. Vám, bratia saleziáni v stredisku na Miletičovej za to, 
že nás tu chcete a veľmi nám vychádzate v ústrety. Ďakujem každému jednému z vás, 
ktorí na nás pamätáte v modlitbách. Potrebujeme ich. V srdciach cítime, že urobiť krok 
smerom k učeniu sa dobrým vzťahom v rodinách alebo k ich naprávaniu, bolo dobré roz-
hodnutie a že ak je toto Božie dielo, a my veríme že je, Pán bude našu „rodinnú záhradu“, 
našu FAMILY GARDEN sprevádzať a požehnávať aj naďalej.

Katarína Baginová,
koordinátorka FAMILY GARDEN

Úvodník

2



Garanti
„FAMILY GARDEN sme na Miletičke privítali najmä z dvoch dôvodov. Prvým je, že 
vyšlo z iniciatívy laikov ako služba pre rodiny v ťažkostiach. Chceme, aby priestory 
nášho domu slúžili tým, ktorí to potrebujú. Druhý dôvod je, že vnímame problémy 
v rodinách, o ktorých sa treba rozprávať. Hodnotu vidím aj v prevencii – v pred-
náškach, ktoré sa organizujú a počas ktorých odznievajú, svedectvá a rady, ako 

sa vyhnúť mnohým problémom. Fandím tomuto projektu a verím, že mnohým prinesie radosť do 
vzťahov a do života.“ 
 don František Kubovič SDB – direktor domu na Miletičovej

„Človek dokáže byť druhému človeku veľkou oporou a v našich kresťanských 
spoločenstvách by to malo byť prirodzenou súčasťou ich života. Preto vnímam 
aktivity FAMILY GARDEN ako zmysluplné a potrebné pri budovaní tejto schopnosti 
nás všetkých a pre nás všetkých.“ 
psychológ PhDr. Marián Kubeš, CSc.

„Poznám situáciu v rodinách, a tak vidím, že treba pomáhať odkrývať vzťahové 
zásady pre tých, čo sa do manželstva chystajú i pre tých, ktorí v manželstvách 
sú. Mnohí neraz prichádzajú podľa nich do neriešiteľných konfliktov, no keď sa im 
pomôže objaviť spôsob, ako medzi sebou komunikovať, tak začínajú objavovať 

celkom nový svet vzájomnej úcty. Rovnako si uvedomujem potrebu predkladať rodičom preventívny 
systém vo výchove, aby si boli vedomí toho, že svoje deti pripravujú za ženíchov a nevesty.“ 
 don ThLic. Marian Valábek SDB 

„Prečo som sa rozhodol spolupracovať s FAMILY GARDEN? Pretože vidím poten-
ciál, že to, čo sa začalo, sa aj skončí. A skončí sa úspešne. Teda, že to nebude 
iba o nadšení, ale budú nasledovať aj skutky konkrétnych ľudí v konkrétnych 
oblastiach. Ak sme doposiaľ spoločne pomohli aspoň jednému človeku, potom má 
tento projekt zmysel.“ 
gynekológ MUDr. Marek Dráb, PhD.
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O nás
Kríza rodín, vysoké percento rozvodovosti, ale aj postoj, ktorý hovorí, že uzatváranie 
manželstiev je prežitok. Tieto čoraz častejšie sa objavujúce skutočnosti vysielajú signál, 
že chrániť zdravé fungovanie rodiny je stále viac potrebné. Aj preto už v roku 2012 vznikla 
myšlienka založiť centrum, ktoré podá pomocnú ruku manželom, snúbencom, mladým – 
a to saleziánskym preventívnym spôsobom. 
 Prvý podnet vzišiel na stretnutí s vtedajším provinciálom saleziánov donom Karolom 
Maníkom SDB, kde sme spolu so zástupcami všetkých zložiek saleziánskej rodiny z Bra-
tislavy premýšľali, ako odpovedať na potreby doby s pohľadom upretým na mladých. 
Nápadov bolo veľa, ale spoločne sme sa zhodli, že podporíme mladých ľudí pri zakladaní 
rodín, budeme sprevádzať mladé rodiny a pomáhať pri riešení mnohorakých malých aj 
väčších problémov. A tak sme sa pustili do práce ako don Bosco. Dnes sa môžeme tešiť 
z toho, že FAMILY GARDEN je už na svete a robí prvé kroky smerom k rodine.

Prečo názov FAMILY GARDEN?

Slovo „family“ vyjadruje našu cieľovú skupinu – rodinu, ktorá je základom zdravého fun-
govania spoločnosti. „Garden“ ako záhrada v človeku vyvoláva pocit oddychu, načerpania 
nových síl. Zvolili sme anglický názov, aby sme vyjadrili, že sme tu pre všetkých mladých, 
ktorí sa rozhodujú alebo rozhodli pre manželstvo. Zároveň sú tieto slová jednoduché 
a známe aj staršej generácii. 

Kto je za tým

Ide o projekt, ktorý zastrešujú laici – saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej, 
no do konkrétnej spolupráce sú zapojení aj mnohí odborníci: gynekológ, psychológ, 
kňaz, právnik, špeciálny pedagóg, finančný poradca, manželské páry, mladí dobrovoľníci 
a celá saleziánska rodina. Aj napriek svojim dlhoročným skúsenostiam a zaneprázdnenos-
ti sú ochotní takto pomáhať. Všetci to robia dobrovoľne, bez nároku na honorár. Aj takto 
sa podľa ich slov rozhodli ponúknuť svoj vlastný „desiatok“ projektu, ktorý má v tomto 
svete veľký zmysel. FAMILY GARDEN združuje týchto kresťanských odborníkov pod jednu 
strechu a takto pomáha mnohým veriacim hľadajúcim kvalitnú odbornú pomoc.
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Kto sú saleziáni spolupracovníci?

Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC) založil don Bosco 9. mája 1876 v Turíne. Po 
vzniku saleziánskych reholí (saleziánov SDB a saleziánok FMA) sa rozhodol pre združe-
nie na spôsob tretích rádov (napr. tretí rád pre laikov majú aj Františkáni a iné rehoľné 
spoločnosti), ale s tým rozdielom, že jeho podstata by nemala spočívať iba v nábožnosti, 
ale v aktívnom živote v službe lásky k blížnym, najmä mladým. Presne tak, ako to žil don 
Bosco. Dnes saleziáni spolupracovníci (slobodní, manželia, diecézni kňazi) žijú a pracujú 
po celom svete a je ich približne 30-tisíc. Slovensko patrí ku krajinám s najbohatším za-
stúpením tejto zložky saleziánskej rodiny – momentálne je u nás totiž viac ako 1000 spo-
lupracovníkov. Viac o ASC stredisku na Miletičovej si prečítajte na www.mileticka.sk/asc

„Pre mňa je dielo FAMILY GARDEN ako úsek cesty, na ktorom môžeme sprevádzať 
človeka, ktorý trpí a hľadá pomoc. Je to čas, kedy je srdce otvorené láske, objatiu, 
ale aj nasmerovaniu. A ak je to Božie dielo, tak nás (ako spoločenstvo) nič neodra-
dí kráčať po tejto ceste.“
Ivana Pospíšilová, koordinátorka strediska saleziánov spolupracovníkov 
Bratislava – Miletičova
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Čo ponúkame
FAMILY GARDEN poskytuje pomoc v dvoch hlavných rovinách – v poradenstve a v preven-
tívnej oblasti. V oblasti poradenstva majú záujemcovia možnosť dohodnúť si osobné stret-
nutie s odborníkom na tému, v ktorej potrebujú poradiť. Ako prevencia slúžia pravidelné 
svedectvá, odborné prednášky, predmanželské prípravy, vzdelávacie programy a iné.

Svedectvá manželov

O svoje skúsenosti z manželského života, svoje radosti a najmä starosti sa s vami každý 
mesiac delia manželské páry. Otvorene hovoria o svojich problémoch v manželstve, ako 
vznikli, ako ich riešili a ako sa vďaka nim zmenili. Svedectvá manželov si môžete vypočuť 
a aktívne sa zapojiť do diskusie druhý pondelok v mesiaci o 19:00 hod. v priestoroch pod 
kostolom Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici.

Odborné prednášky

Odborníci si svoje prednášky pripravujú na rôzne témy týkajúce sa rodiny – o krízach 
v manželstve, o plánovaní rodičovstva, o komunikácii, o sexualite, o odpustení, o vý-
chove detí, o praktických radách pre život rodiny a pod. Tieto odborné prednášky sú na 
programe štvrtý pondelok v mesiaci o 19:00 hod. v spomínanej sále pod kostolom.

Poradenstvo pre manželov a rodičov

Projekt ponúka pravidelnú prítomnosť kňaza a odborníkov na rozhovory v daných oblas-
tiach (právnych, psychologických, sociálnoekonomických, pedagogických, zdravotných). 
Ak máte záujem o stretnutie, kontaktujte nás. My ho pre vás radi sprostredkujeme.

Stretnutia pre snúbencov

Predmanželská príprava je podmienkou pre sviatostné uzavretie manželstva. Mnohokrát 
sa ale zužuje len na krátke poučenie o postojoch Cirkvi k manželstvu. Jej cieľom je však 
pripraviť snúbencov na problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť a poradiť im, ako ich riešiť či 
nastaviť správne očakávania od manželského života. FAMILY GARDEN ponúka snúbencom 
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systematickú prípravu, ktorú vedú skúsené manželské páry spolu s kňazom. Súčasťou 
vedenia je aj odborník na danú tému stretnutia (psychológ, gynekológ, pedagóg a pod.).

Rozhovory s kresťanským koučom

Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť priamo na psychológa. Často 
postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru sprevádzať 
klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení. Koučovia sú tu pre všetkých, 
ktorí majú nejaký problém, s ktorým si nevedia sami poradiť; cítia sa nepochopení svojím 
okolím; stoja pred túžbou urobiť zásadne rozhodnutie, zásadný krok, len nevedia aký 
a ktorým smerom. 
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Preventívna oblasť
Od januára 2014 sme zorganizovali 16 preventívnych prednášok a svedectiev, ktoré si 
prišlo vypočuť dohromady viac ako 2500 ľudí.

Trvanie jednej prednášky s diskusiou: 2 hodiny
Účasť na každej prednáške: 150 až 250 osôb
Miesto: Farnosť Márie Pomocnice kresťanov, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Čas: 19:00 – 21:00 hod.
Parkovanie: vo dvore farnosti
Ponúkame aj: babysitting, predaj kníh

Aké témy už u nás odzneli:

Svedectvá manželov:

Aj naše manželstvo prešlo krízou
Anton Ďuratný a Gabriela Ďuratná
Ach, to moje sebavedomie
Mgr. Branislav Gajdoš a Mgr. Miriam Gajdošová
Odpustenie v manželstve – dá sa to vôbec?
Ing. Milan Kopačka a Ing. Xénia Kopačková
O čom je kresťanské manželstvo a jeho priority
Ing. Juraj Červeň, PhD. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. 
Som iný/-á ako moja manželka/manžel. Sme naozaj rozdielni? 
Ing. Jaroslav Funtek a Mgr. Zuzana Funteková
Úloha muža a ženy v manželstve
Mgr. Alfonz Juck a Mgr. Monika Jucková
Vieme spolu komunikovať?
Ing. Jaroslav Mikuš a MUDr. Renáta Mikušová, PhD.
Povedz mi, čo prežívaš – vyjadrovanie pocitov
PhDr. Vladimír Grigar a Zita Grigarová, dipl. o.
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Odborné prednášky:

Prirodzené, kresťanské či sviatočné manželstvo
ThLic. Marian Valábek SDB
Riešenia problémov pri výchove detí
Mgr. Lýdia Čeledová
Optimalizácia rodinného rozpočtu
Ing. Jaroslav Funtek
Príznaky krízy v manželstve, ako im predísť a ako z nich vyjsť I. + II.
PhDr. Marián Kubeš, CSc.
Plánovanie rodičovstva, reálne možnosti – hovorí gynekológ I. + II.
MUDr. Marek Dráb, PhD.
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
JUDr. Anton Staněk

Projekt FAMILY GARDEN nadväzuje na predchádzajúce dlhoročné skúsenosti vyškolených 
manželských párov na prípravu snúbencov. Svedectvá manželov, ktoré sú v projekte po-
núkané formou prednášky, niekoľkokrát odzneli na Manželských stretnutiach v Banskej 
Bystrici, ktoré majú viac ako 20 ročnú históriu.

Archív

Ak ste sa prednášok nemohli zúčastniť, pozývame vás na náš facebook (www.facebook.
com/FAMILYGARDEN.sk), kde pravidelne uverejňujeme výber myšlienok našich hostí a pri-
dávame fotografie z prednášok.
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Poradenstvo
Prvý kontakt klienta s FAMILY GARDEN

Klienti sa na nás obracajú troma spôsobmi: 

■ Osobná návšteva, keď nás klient vyhľadá sám, príde neohlásený – niekedy to boli 
aj spontánne rozhodnutia priamo pred budovou alebo po preštudovaní letáku.
■ Telefonát na čísla uvedené na letákoch, vizitkách, webe. Ak je to človek, ktorý nie 
je schopný stručne popísať svoj problém do e-mailu, dohodneme si s ním stretnutie 
po telefóne, na ktorom mu osobne ponúkneme možnosti pomoci.
■ Najčastejšie sa na nás obracajú klienti e-mailom. Tých takmer vždy požiadame 
o stručný popis problému a dohodneme si s ním termín stretnutia.

Čo klientom na prvom stretnutí ponúkame:

■ Možnosť osobného stretnutia sa s kňazom.
■ Pri žiadosti o psychológa je klientovi ponúknutá možnosť sprevádzania kresťan-
ským koučom, ktorú z 99 % každý prijme (stretávajú sa v miestnosti na rozhovory). 
Ak klient na psychológovi trvá, nášho psychológa oslovíme a následne ich navzájom 
skontaktujeme (ak sa chcú osobne stretnúť je im ponúknutý priestor tu u nás v cen-
tre).
■ Ak niekto potrebuje iba radu od lekára, príp. iného odborníka formou e-mailovej 
komunikácie, spojíme sa s uvedeným odborníkom, situáciu mu popíšeme a on sa 
vyjadrí, či vie pomôcť.
■ Ak ide o snúbeneckú prípravu, skontaktujeme sa s kňazom s nami spolupracujúcim 
a snúbenci sú zaradení do určitých skupín, ktoré pripravujú zväčša manželské páry 
spolupracujúce s FAMILY GARDEN.
■ Každému, kto sa ešte nestretol s našou preventívnou činnosťou, objasníme oblasť 
svedectiev manželov a odborných prednášok, dáme letáčik a povzbudíme k účasti.
■ V oblasti poradenstva ponúkame taktiež možnosť stretnúť sa s našim manželským 
párom tu v centre alebo u neho doma a porozprávať sa o danom probléme.
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Koučing

„Ak je situácia v rodine neúnosná, vyhľadáva sa terapeut alebo právnik. FAMILY GARDEN ponúka sieť 
ľudí, ktorí vedia urobiť intervenciu v čase, keď vzťah síce prestáva fungovať, ale stále je schopný revita-
lizácie. Táto novovzniknutá profesia nepatrí do terapie, ani do medicíny, ale využíva silu štruktúrované-
ho rozhovoru na hľadanie riešení samotným párom.“ 
psychológ PhDr. Marián Kubeš, CSc. 

Tento kresťanský koučing môžu využiť nielen manželia, ale aj jednotlivci v rôznom veku, 
snúbenci, mladí ľudia v rôznych životných situáciách. 

Koučingový tréning

Počas troch mesiacov absolvovali vybraní dobrovoľníci tri 2-dňové tréningy. Každý deň 
tréning trval 8 hodín, teda spolu 48 hodín. Vyškoleniu venovali účastníci zo svojho času 
spolu 720 hodín. Tréningy viedol psychológ, ktorý má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.
Koučingový tréning vo FAMILY GARDEN absolvovalo 15 účastníkov: 9 žien a 6 mužov 
z rôznych oblastí povolania: učiteľ, technik, manažér, ekonóm, lekár, kňaz, rehoľník.
Počet klientov u koučov od 1. januára do 31. októbra 2014: takmer 90
Počet hodín venovaných klientom v prvom kontakte: takmer 200 hodín
Počet hodín venovaných klientom koučmi: viac ako 130 hodín
Počet hodín venovaných klientom odborníkmi: takmer 60 hodín

Spätná väzba

„Po našej poslednej schôdzke vo FAMILY GARDEN sme sa s priateľom rozhodli, že by sme začali pred-
manželskú prípravu a tiež plánovať svadbu. Ďakujeme za pomoc!“ klientka

„Sprostredkovali ste nám nielen pána doktora, ale aj vášho kouča, ktorý sa mi venuje a tiež nám to 
pomáha. Robíte neoceniteľnú prácu a sme veľmi radi, že FAMILY GARDEN existuje. Modlíme sa za 
projekt a vyprosujeme Božie požehnanie aj pre všetkých ľudí, ktorí v ňom pracujú. Ešte raz za všetko 
vďaka a tešíme sa na ďalšie aktivity centra.“ klientka

„Okolo seba pozorujem mladých, manželov mladších ako aj starších a vidím, ako sa boria s problé-
mami a ako ich riešia, prípadne neriešia. Vnímam, že čas, ktorý už nemusím až tak venovať výchove 
svojich detí, môžem využiť na pomoc iným ľuďom, aby aj oni sami vedeli, ako sa popasovať s problé-
mami a viedli spokojný a plnohodnotný život.“ kouč
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Dobrovoľníctvo
V našej práci nám pomáha množstvo rôznych odborníkov, dobrovoľníkov, šikovných 
a ochotných mladých ľudí. Bez ich pomoci by sme sa vôbec nezaobišli. Od prípravy rôz-
nych právnych a odborných podkladov, cez nastavenie ozvučenia, rozkladania stoličiek 
na prednášky, prípravy grafiky na naše tlačoviny, tvorby webovej stránky a inej propa-
gačnej podpory, potom babysitting, koučing a pod. Toľkí nám pomáhajú bez nároku na 
odmenu. Patrí im veľké ĎAKUJEME. Viac o nich tu: familygarden.sk/dakujeme/
 Ak chcete pridať svoju ruku k dielu, dajte nám o sebe vedieť. 

■ Babysitting
– zahŕňa starostlivosť o deti vo veku 0 až 10 rokov;
– prebieha počas prednášok od 19:00 do 21:00 hod. v priestoroch saleziánskeho 
domu v blízkosti prednáškovej sály;
– záleží nám na tom, aby mohli prísť obaja rodičia na prednášku a aby bolo o ich deti 
dobre postarané.

■ Médiá
– tím mediálnych dobrovoľníkov spravuje internetovú stránku www.familygarden.sk 
i stránku na facebooku, na prednáškach zapisuje myšlienky a fotí, pripravuje rôzne 
články a rozhovory, premýšľa nad propagáciou projektu;
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„V súčasnosti vnímam, že zmysel i význam rodiny nám pomaly uniká... Existuje 
veľa možností, ako preventívne vplývať na vzťahy medzi nami v rodine, medzi 
snúbencami a mladými pármi... A tým je aj projekt FAMILY GARDEN. Keďže veľa 
manželských párov, ktoré prídu na prednášky, majú deti, rozhodla som sa podpo-
riť projekt aj v oblasti babysittingu, aby som tak umožnila rodičom vychutnať si 
čas, ktorý je určený práve pre nich.“ 
Mária Ondrušová, koordinátorka dobrovoľníkov
dobrovolnici@familygarden.sk

– naša grafička pravidelne pripravuje tlačoviny (letáky, vizitky, plagáty) a rôzne iné 
grafické podklady;
– viacerí dobrovoľníci nám pomohli s hostingom, doménou a prípravou našej webo-
vej stránky.

■Technická oblasť, ozvučenie a iné
– ide o pomoc pri rozkladaní a skladaní stoličiek v prednáškovej sále;
– zahŕňa tiež asistenciu pri ozvučení, zapojenie počítača, nastavenie videoprojekcie 
a pod.

■ Predaj kníh
– začali sme užšie spolupracovať s vydavateľstvom Don Bosco – na prednáškach 
ponúkame možnosť zakúpenia zaujímavých titulov;
– dobrovoľník má na starosti rozloženie kníh v prednáškovej miestnosti, prípravu 
cenoviek, samotný predaj a zápis o predaji.

■ Ostatné
– umývanie riadu počas koučingového tréningu;
– spravovanie databázy dobrovoľníkov;
– pomoc s malými nákupmi;
– roznášanie plagátov do bratislavských kostolov;
– a iné.

Keď zrátame všetkých dobrovoľníkov, je ich viac ako 35. Spoločne zdarma venovali pro-
jektu vyše 3000 hodín svojho času! 

Pikoška: Viete, koľko e-mailov bolo odoslaných a doručených od januára na naše tri 
e-mailové adresy? Viac ako 2500! 
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Materiál a vybavenie 3 757,00 €

Tlačoviny a médiá 598,00 €

Služby 2 389,00 €

Dotácia z MČ Ružinov 2540,00 €

Dobrovoľné príspevky na prednáškach 1 350,00 €

Dary 2 890,00 €

Stav financií

Musíme si pomáhať

Projekt je stále na začiatku a je ešte mnoho detailov, s ktorými sa borí. Zíde sa každá 
pomocná ruka i každá modliaca sa duša. Projekt môžete finančne podporiť na čísle účtu 
29330062/0200 s variabilným symbolom: 2013701. Stále sa hľadajú dobrovoľníci i pravi-
delní darcovia, ktorým takisto záleží na zdravom fungovaní rodiny. Prosíme o podporu 
a šírenie tohto diela. Ďakujeme :-)

Finančný prehľad FAMILY GARDEN za obdobie 1. 1. 2014 – 31. 10. 2014:

Náklady

Výnosy

Spolu:

Spolu:

6 744,00 € 

6 780,00 € 

Hospodársky výsledok: 36,00 €
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Naše plány
■ Založenie občianskeho združenia Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN 
 – čím sa staneme technicky aj organizačne samostatnou udržateľnou organizačnou 
 jednotkou. Budete nám môcť poukázať aj 2 % z daní.

■ Presťahovanie sa do väčších zrekonštruovaných priestorov.

■ Rozšírenie tímu o ďalších dobrovoľníkov a odborníkov + pravidelné interné stretnu- 
 tia, kde sa budeme navzájom zdieľať o našej práci a potrebách.

■ Užšia spolupráca s projektmi podobného zamerania: Vydavateľstvom Don Bosco, 
 portál Zastolom.sk a iné.

■ Pokračovanie v ponuke systematických prednášok dva razy do mesiaca.

10. 11. 2014 svedectvo Vieš vôbec, čo potrebujem?
MUDr. R. Podivinský 
Ing. M. Podivinská

24. 11. 2014
odborná
prednáška

Čo ohrozuje pekný život detí 
a mladých zo sveta sexuality?

Ing. E. Miškovičová 
Mgr. M. Gazdík

8. 12. 2014 svedectvo
Tri generácie bez konfliktov pod 
jednou strechou – nemožné?

Bc. R. Pleva
Mgr. N. Plevová

12. 1. 2015 svedectvo
Sexualita v manželstve 
a pred ním?

Ing. K. Bagin
Mgr. K. Baginová

26. 1. 2015
odborná
prednáška

Rodičovská zodpovednosť 
k budúcim ženíchom a nevestám

Mgr. A. Siekelová

9. 2. 2015 svedectvo Výchova detí v rodine
Ing. J. Polakovič 
Ing. G. Polakovičová

23. 2. 2015
odborná
prednáška

Kresťan v biznise Ing. M. Hort 

Plánované prednášky
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Adresa:

FAMILY GARDEN
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Koordinátorka projektu:

Mgr. Katarína Baginová
0903 821 321

Vedenie kancelárie:

Ing. Elena Štofirová
0949 590 504

E-mailové kontakty:

bratislava@familygarden.sk
dobrovolnici@familygarden.sk
media@familygarden.sk

Sme aj na facebooku:

www.facebook.com/FAMILYGARDEN.sk

Projekt môžete finančne podporiť:

číslo účtu: 29330062/0200
variabilný symbol: 2013701

Ďakujeme!

www.familygarden.sk/dakujeme

Pre interné potreby vydalo Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN 
s finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
© 2014

http://www.ascslovakia.sk/
http://www.saleziani.sk
http://www.salezianky.sk/
http://exallievi.sk/
http://www.ruzinov.sk/
http://familygarden.sk/dakujeme/

