
Košice
1. - 7. 10. 2018

Medzinárodný týždeň nosenia detí



Program MTND 2018
01.10. PONDELOK - PODPORKA

 
Pochod nosiacich rodičov hlavnou ulicou Košíc 
Kde : stretnutie pred Urbanovou vežou (hlavné námestie 3/1) o 9:45 
Prejdeme sa po hlavnej ulici v nosiacich pomôckach a spravíme si spoločnú fotku  
pri dolnej bráne. Po pochode vás pozývame do Daddys caffe na Hlavnej 24 
Vstup : ZDARMA pre našu skupinu 
Čas : 9:45 - 10:45 + kávička :)

02.10 UTOROK - POCHOD

Podporné stretnutie nosiacich rodičov s Adrianou Kráľovou 
Kde : Haliganda KVP, Čordáková 50, zadný vchod do školy, parkovisko pri škole 
od zadu 
Čas : 9:30 - 12:00 
Vstup : do roka BEPLATNE, od roka 2€ za dieťa

03.10 STREDA - Divadlo pre najmenších
Divadielko pre naše detičky pripraví Haliganda s témou : O stratenom slniečku, 
vstup 2€ 
Kde : MC Haliganda KVP, Čordáková 50, zadný vchod do školy, parkovisko pri škole 
od zadu 
Čas : od 9:45 o 10:00 už začína divadlo

04.10 ŠTVRTOK
V prípade priaznivého počasia výlet v nosiacich pomôckach do blízkeho okolia 
Košíc so Suzie

05.10 PIATOK - PROGRAM V TABAČKE
Vstup : dospelá osoba - 6€ 
Rodinné vstupné - 10€ (2osoby) 
Dieťa : zdarma 
Čas : od 8:30 do 19:00 
Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu časov a prednášok v prípade  
nepredvídateľných situácii



Zmena programu vyhradená.

Viac na fb Medzinárodný týždeň nosenia detí Košice 2018.

PROGRAM V TABAČKE:
 
Detský kútik s programom pre detičky 
- Knižnica pre mládež mesta Košice - čítanie krátkej rozprávky 
- Cvičenie s deťmi, tréner Gabriel Major 
- canisterapia s Bajkou a jej grifonmi (villa casia cennel) 
- maľovanie na tvár, kreslenie, maľovanie, tvorenie, montessori dielničky a mnoho ďalšieho 
- KOJO - testovací box - možnosť vyskúšať funkčné tričká pre dojčiace mamičky 
Ostatní : predaj - jablkové čipsy

Blackbox

Multifunkčná sála
Od 8:30 Príchod účastníkov 
9:00 - 9:30  Otvorenie, uvítanie a Raňajky so Sestrice 
9:45 - 10:30 Vnímavá mama (Michaela Huljaková) 
10:45 - 11:20 Ako vybrať dobrú detskú knihu (Viki Marcinová) 
11:30 - 12:15  Montessori v praxi (Zuzana Veselková) 
12:15 – 13:30 Obedná prestávka 
13:30 - 15:00 O spánku detí s antropologičkou z Prosím Spinkej – online prednáška 
(Lenka Medvecová Tinková) 
15:15 - 16:00 Dojčenie dieťatka po roku - výhody a úskalia (Ivana Kušnierová) 
16:15 - 17:00 Žrebovanie vstupeniek 
17:00 - 17:45 Diastáza, panvové dno a nosenie detí (Zuzana Mihaľová) 
18:00 - 18:45 Prednáška s Nožičkovom (Ivana Hernandéz/Petra Rychnavská) 
19:00 - Ukončenie akcie

06.10 SOBOTA - NOSIČSKÝ TRH
Kde : Gymnázium Alejová 1 
Čas : 10:00 - 17:00

07.10 NEDEĽA - MMM Minimaratón 
“Zabehneme” si s našimi detičkami v šatkách/nosičoch medzinárodný maratón mieru  
- minimaratón v celkovej dĺžke 4,2km 
Kde : stretnutie pred OD Dargov o 8:50 pri menších otočných dverách 
Štart : o 9:00 sa začneme radiť za maratóncov, náš štart bude o 9:10



Partneri a sponzori:

Finančný partner projektu:


