CENTRUM PRE DETI A RODINY NITRA,
Dlhá č. 179, 949 01 NITRA
Prázdninová veselica Centrovica
Ani tento rok sme v Centre pre deti a rodiny Nitra neobišli našu každoročnú tradíciu
spoločného zábavného podujatia pre deti a zamestnancov centra. Každý rok sa zameriavame na
iný cieľ – napr. zbližovanie profesionálnych náhradných rodín a samostatne usporiadaných
skupín s biologickými rodinami detí, naštartovanie letnej dovolenkovej pohody,
sebaprezentácie detí z PNR aj zo SUS, úspešné ukončenie školského roka a pod. Tento rok sa
prázdninová veselica niesla v znamení poďakovania členov odborného tímu v spolupráci s p.
riaditeľkou všetkým zamestnancom centra a deťom za statočné a bezproblémové zvládnutie
mimoriadnych opatrení súvisiacich s COVID – 19. Preto sme na akciu tento rok nepozývali aj
z preventívnych dôvodov biologické rodiny, ale veríme, že v tejto osvedčenej tradícii budeme
môcť pokračovať v ďalších rokoch.
Keďže sme piatok 26.6.2020 museli začať aj pracovne, nakoľko úlohy nás „nepustia“ ,
s profesionálnymi náhradnými rodičmi viedla pracovné stretnutie naša vedúca úseku CPPR a p.
riaditeľka. Medzitým si členovia odborného rozdelili deti podľa vopred pripraveného
harmonogramu.
Väčšie deti absolvovali prednášku o počasí, ktorú nám prišiel odprezentovať odborník zo
Severe Weather Slovakia o.z.. Okrem toho, že deťom pútavo porozprával o súčasných
fenoménoch počasia, deti veľmi oslovili fotografie z lovenia búrok. Deti sa dozvedeli veľa
zaujímavého o tom, ako sa chrániť pri nepriaznivom počasí a teraz si môžeme povedať len
jedno „ my sa už búrok nebojíme“.

Ostatní členovia tímu medzitým pripravili zábavu pre menšie deti na osvedčenom skákajúcom
hrade, ktorý vždy – síce v inej podobe zožne veľký úspech. Deti sa tak ešte pred začiatkom
oficiálneho otvorenia akcie vyšantili do sýtosti.

No... a decká prizvali do zábavy aj našu p. riaditeľku

O 11. 00 hod sa začalo oficiálne otvorenie akcie veľkým prekvapením – vystúpením Bubnovej
show – O.Z. Campana Batucada. Horúce africké rytmy, skvelé tanečné kreácie, neuveriteľné
výkony atraktívnych mladých ľudí priviedli do varu všetkých prítomných a už po krátkej dobe
deti a zamestnanci začali spontánne tancovať. Vystúpenie a choreografia boli geniálne

Naše decká si pre nás pripravili skvelý program a zasa raz ukázali, aké sú šikovné ...

.... ako vždy- boli všetky jedinečné

Naši chlapi z profesionálnych náhradných rodín sa postarali o grilovačku, servírovanie guláša
a všetkých tých dobrôt okolo, lebo naše profi mamy zasa napiekli pre nás všetkých už doma.

Deti pokračovali v zábave v rôznych súťažiach, ktoré si pre nich pripravili členovia odborného tímu

Počas súťaženia detí si dospelí oddýchli v neformálnej atmosfére. Ďakujeme všetkým, ktorí nám
pomáhali a všetkým sponzorom, ktorých sme uviedli na FB stránke nášho centra.

O rok vážení kolegovia a deti sa stretneme znova a už sa na Vás tešíme... ďakujeme za to, ako
všetko zvládate.
za odborný tím centra a p. riaditeľku:
Mgr. Eva Piačková

