ABBA SLOVAKIA TRIBUTE
DEŇ -PRE- RODINU

4. ročník

90 min

2020

LIVE KONCERT / 10. máj - 16:00 hod

ÚPLNE ZDARMA PRE VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV 4. ROČNÍKA
RODINNÉHO PODUJATIA SPOZNAJ TREBIŠOV BEHOM A JARNOU
PRECHÁDZKOU. Najlepšia koncertná, tanečná a svetelná 90 minútová
live show, zložená z 8-člennej formácie, verne a naživo imitujúcej tie
najznámejšie a najkrajšie hity skupiny ABBA. To všetko na hlavnom
pódiu v centre mesta o 16:00 hod.
⭐ ABBA SLOVAKIA TRIBUTE⭐ má za sebou množstvo úspešných
vystúpení, vypredanú koncertnú šnúru ABBA Oldies párty na Slovensku.
Prvýkrát v Trebišove pre širokú verejnosť !
VŠETCI STE VÍTANÍ

JOZEF PRIBILINEC
4. ročník

DEŇ -PRE- RODINU

2020

BESEDA
8. MÁJ 2020 / 17:00 hod
Srdečne Vás pozývame na besedu s naším vzácnym hosťom,
ambasádorom podujatia, majstrom sveta, majstrom Európy a zlatým
olympijským víťazom JOZEFOM PRIBILINCOM.
Beseda je súčasťou sprievodného programu v rámci 4. ročníka podujatia
Spoznaj Trebišov behom a Jarnou prechádzkou 2020 a uskutoční sa v
krásnych konferenčných priestoroch na Cirkevnej strednej odbornej
škole sv. Jozafáta v Trebišove
Už 10. mája zavíta Jozef Pribilinec do nášho krásneho mesta
Trebišov ! Ako ambasádor akcie odštartuje a otvorí slávnostným
výstrelom naše rodinné podujatie. No predtým sa s ním budete môcť
osobne stretnúť na besede a klásť mu svoje zvedavé otázky.

SPOZNAJ

MUDr. Mária Jasenková
4. ročník

DEŇ -PRE- RODINU

2020

BESEDA
9. MÁJ 2020 / 17:30 hod
Srdečne Vás pozývame na besedu s naším vzácnym hosťom,
MUDr. Máriou Jasenkovou, riaditeľkou neziskovej organizácie
PLAMIENOK, na ktorú je tento ročník zameraná naša pozornosť a
pomoc.
Beseda ktorú povedie Marianna Kolesárová Majcherová 9. mája je
súčasťou sprievodného programu v rámci podujatia Spoznaj Trebišov
behom a Jarnou prechádzkou 2020 a uskutoční sa v krásnych
konferenčných priestoroch na Cirkevnej strednej odbornej škole sv.
Jozafáta v Trebišove

PLAMIENOK - Nevyliečiteľné choré deti, ktorých život je krátky a vzácny,
sú rady doma. Plamienok im ponúka možnosť prežiť život v kruhu svojich
najbližších s odbornou starostlivosťou lekárov, zdravotných sestier,

sociálnych pracovníkov a psychológov.
♦ Smútiace deti, ktoré stratili najbližšieho, chcú opäť objaviť farby života.
Rodinám, deťom a adolescentom, ktorí prežívajú ťažké obdobie po strate
svojho blízkeho. Plamienok ponúka psychologickú pomoc a poradenstvo
formou individuálnych a skupinových stretnutí. Plamienok organizuje
víkendové stretnutia smútiacich rodín a tábory pre deti po strate blízkej
osoby.
♦ Jednou z priorít organizácie je vzdelávanie študentov a odborníkov
pomáhajúcich profesií. Tá v konečnom dôsledku prinesie pomoc nielen
odborníkom a laikom, ale najmä nevyliečiteľne chorým deťom a ich
rodinám.

MUDr. MÁRIA JASENKOVÁ
Človek s veľkým srdcom a odhodlaním ...
V roku 1996 vyštudovala 2. lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe,
následne pracovala na Klinike detskej onkológie a hematológie v
Bratislave, dosiahla špecializácia v odbore pediater - detský onkológ.
Problematike paliatívnej liečby a starostlivosti o nevyliečiteľne choré a
zomierajúce deti a ich rodiny sa venuje od roku 1999. Je
spoluzakladateľkou neziskovej organizácie PLAMIENOK (2003), prvého
detského domáceho hospicu na Slovensku a Centra pomoci smútiacim
deťom a rodinám, prvého centra pomoci deťom po strate rodiča a
rodinám po strate dieťaťa (2011). Spoluorganizuje a aktívne sa
zúčastňuje vzdelávacích programov v oblasti detskej paliatívnej
starostlivosti na Slovensku aj v zahraničí. Úzko spolupracuje so Školou
kreatívneho sprevádzania vo Valencii (Španielsko). Absolvovala
psychoterapeutický výcvik v logo terapii a existenciálnej analýze v Brne,
Master of Transpersonal Psychology v Madride (2017). Je spoluautorkou
publikácií pre smútiacich rodičov, pre rodičov, ktorí majú nevyliečiteľne
choré dieťa a pre odborníkov, ktorí sa starajú o ťažko, nevyliečiteľne
choré deti. V roku 2011 jej bola udelená cena Slovenky roka v kategórii
charita a podpora mladých talentov aj špeciálna cena časopisu
Slovenka.
FORMA POMOCI
• Finančná zbierka formou dobrovoľného príspevku v mieste prezentácie
• Finančná zbierka vyhlásená duchovným správcom v rámci Vášho

cirkevného spoločenstva / ak príjme pozvanie k spolupráci /
• Venovaním individuálneho finančného daru samotnej riaditeľke
Plamienok n.o. Máriiii Jasenkovej priamo počas podujatia, prípadne
podpora v stánku Plamienka
• Venujte svoje 2% a pomôžete nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim
deťom byť a žiť doma informácie: https://www.plamienok.sk/podportenas/darujte-2
MUDr. Mária Jasenkovú stretnete aj priamo na našej akcii v nedeľu
10.mája kde sa k všetkým prihovorí z hlavného pódia a následne ju
nájdete v oficiálnom stánku Plamienka.
VIAC O NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII PLAMIENOK SA DOZVIETE NA
WWW.PLAMIENOK.SK , Plamienok n.o.
PRÍJMITE NAŠE POZVANIE . . .

