PŘIHLÁŠKA

občanské sdružení

Centrum naděje a pomoci

na konferenci

POŘÁDÁ V BRNĚ

ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ 21.11.2003

21.11.2003 od 10 do 18 hod

KONFERENCI

Jméno:
Kontaktní adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
e-mail:
Zaměstnání:
Adresa zaměstnavatele:
Prosím zaškrtněte:
člen CENAP: 

ostatní: 

Potřebuji zajistit ubytování z pátku na sobotu :

ano

ne

Možno vyřídit i telefonicky - 543254891( i záznamník), 543 331 470-2.
Příspěvek na konferenci:
členové CENAP 120,- Kč, ostatní 150,- Kč/ osobu + případné ubytování
uhradím nejpozději do 31.10.2003.
□ složenkou (na žádost pošleme z CENAP)
□ převodem z účtu (číslo účtu: 150689165/0600 ), variabilní symbol .211103
□ v hotovosti v Poradně pro ženy a dívky, Hybešova 40, Brno
v případě pozdější platby a v den konání konference je poplatek:
pro členy CENAP 170,- Kč, pro ostatní 200,- Kč

Datum..........................

podpis ....................................

NA TÉMA

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ
ZDRAVÝ VÝVOJ DÍTĚTE
KONFERENCE JE URČENA VŠEM,
KDO SE ZABÝVAJÍ PROBLEMATIKOU PŘÍPRAVY
K PORODU A VÝCHOVOU K RODIČOVSTVÍ

KONFERENCE JE PODPOŘENA
MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V RÁMCI PROJEKTU Č. 8079.
CÍLEM KONFERENCE je rozšíření povědomí o
kladných i negativních okolnostech z období těhotenství
a porodu, které mohou mít vliv na psychický i fyzický
vývoj dítěte. Chtěli bychom dát prostor ke společnému
sdílení problematiky jednotlivým zainteresovaným
profesím: porodnické, neonatologické, neurologické,
psychologické aj.
Každý účastník obdrží sborník abstrakt.
MÍSTO KONÁNÍ:
konferenční sál
v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno

PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI
Vyplňte, prosím, v případě zájmu o aktivní účast na Konferenci:
Mám zájem o prezentaci formou
 příspěvku  posteru na téma:

Jméno hlavního autora sdělení:
Ostatní spoluautoři:

Obsah příspěvku:

Bližší informace získáte na adrese:
CENAP
Hybešova 40
602 00 Brno
tel. / fax: nebo tel: 543 254 891, 543 331 470-2
e-mail: cenap@volny.cz
www.volny.cz/cenap
Přihlášku zašlete do konce září 2003 na adresu
CENAP.
V případě zájmu o aktivní účast na konferenci vyplňte
též Přihlášku k aktivní účasti a na adresu CENAP ji
zašlete do 7.9. 2003.
Prostor pro aktivní účast je omezený.

Požadavky na technické zabezpečení:
 meotar
 flipchart

dataprojektor

