Že 15. leto velika topla hiša nudi pomoč ženskam in otrokom, ki jo v
neki fazi svojega življenja potrebujejo. Da predelajo svoj strah in
stisko, da znova začutijo zavetje in toplino, predvsem tisto iz src
vseh nas, ki ne pozabite in ne pozabimo nanje. Da jim skupaj
nudimo dlan, da se znova ujamejo, ter začutijo, da so del vseh Nas.
Upočasnimo svoj korak, znova se srečajmo drug z drugim, ne le z besedo, skupaj stopimo v novo pripoved, tradicijo, pesem,
spoznajmo skrivnost »čudežne votlinice«. Ob našem druženju in soustvarjalnosti ustvarimo občutek medsebojne bližine, ta naj
nas spremlja do ponovnega snidenja, ko se naše poti morda znova srečajo.

V A B I M O na
15. PREDSTAVITVENE DNEVE MATERINSKEGA DOMA
MARIBOR
V četrtek, 22. marca 2018 od 16.00 do 18.00 ure
v prostorih kluba (klet) NARODNEGA DOMA MARIBOR
Pridružite se nam na različnih delavnicah, pravljici, pevskem nastopu ter doživite skrivnost "čudežne votlinice«.

Letošnje Predstavitvene dneve soustvarjamo z: II. gimnazijo Maribor, Mariborsko knjižnico, Waldorfsko
OŠ Maribor, Inštitutom Sofijin izvir Maribor, zasebni Waldorfski vrtec Studenček ter Narodnim domom
Maribor.
PROGRAM USTVARJALNIH DELAVNIC in drugih aktivnosti za otroke in odrasle v klubu Narodnega doma
Maribor:
ČETRTEK, 22. 03. 2018 od 16.00 do 18.00 ure
 Ustvarjalna delavnica »Umetnost kaligrafije« - ustvarjanje slikovitih kitajskih pismenk; vsak obiskovalec se bo lahko preizkusil v veščini ustvarjanja skrivnostnih podob starodavne pisave
Delavnico bo vodila sinologinja, ga. Mojca Seljak, ter kitajski učiteljici Li Jiaqing in Liu Jiaqian,
iz II. gimnazije Maribor, od 16h do 18h
 Prisluhnimo pravljici za velike in male, z naslovom: »Jaz sem najmočnejši«, skozi pripoved nas bo
popeljala ga. Zdenka Gajser, iz Mariborske knjižnice, od 16h do 16:30h
 Ustvarjalna delavnica, poustvarjanje po pravljici, tema: »Zeleni neustrašnež«; delavnica pod vodstvom sodelavk in prostovoljk Materinskega doma Maribor, od 16.30 do 18h
 Nastop pevskega zbora Waldorfske OŠ Maribor, pod vodstvom ge. Petre Beršnjak, od 17:30 do 18h.
Ves čas bo z nami »Čudežna votlinica, ki jo bodo pripravile sodelavke Inštituta Sofijin Izvir Maribor,
zasebni Waldorfski vrtec Studenček pod vodstvom go. Mojce Marije Kavchich.
VABLJENI! VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI!

CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR, Zagrebška c. 72, 2000 Maribor
MATERINSKI DOM MARIBOR
Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Program deluje ob podpori Mestne občine Maribor

in občin Podravske regije. Ustanovitveni donator je Fundacija Aktiva, Ustanova. V podporo so tudi drugi donatorji

02 623 25 52, 051 260 159,  info@materinski-dom.si;

