
 

Milé Belujanky a Belujania a tiež chalupári a chalupárky, 

spolu s obcou Beluj budeme 13. augusta organizovať Festival náhradného 

rodičovstva, 0. ročník.  

Bude to výnimočné podujatie, prvýkrát na Slovensku – práve vo Vašej krásnej dedinke. 

Sú také príbehy, ktoré prinesie život. Aj náhradné rodičovstvo (adopciu, či pestúnstvo) prináša život. 

Budeme moc radi, ak sa Vaša romanticky krásna dedinka stane v tento augustový deň zázemím pre 

všetkých, ktorých táto téma zaujíma. A pre všetkých, ktorí ju aj žijú (adoptívne a pestúnske rodiny). 

Pozývame na toto podujatie rodiny s deťmi (časť z týchto detí bola voľakedy opustená a neskôr sa 

dostali do nových rodín). Vítané sú bežné rodiny a fanúšikovia tejto témy. A tiež všetci, ktorí uvažujú 

o prijatí dieťaťa do svojej rodiny a všetci, ktorých to z akýchkoľvek dôvodov zaujíma.. 

Budeme moc radi, ak sa spolu s nami zapojíte, aby bol tento deň príjemný pre všetkých 

návštevníkov, ale aj pre Vás. Spolu vymyslíme určite viac. 

Pozývame Vás na informačné stretnutie k podujatiu: 

2.augusta 2022 o 17,00 v zasadačke obecného úradu. 

 

 

 



Budeme moc vďační, ak  

- Ponúknete svoje vlastné nápady, ako sa môžete zapojiť do tejto 

výnimočnej akcie 

- nám niekto pomôže s usmerňovaním pri parkovaní (na každom konci 

dediny) 

- niekto napečie koláče: slané a sladké a ponúkne pocestných (môžeme 

pomôcť so zabezpečením ekologického jednorázového riadu), pokojne 

ich ponúkajte za symbolické ceny alebo dobrovoľný príspevok 

- niekto navarí polievku, guláš a pod. a ponúkne pocestných, pokojne ich 

ponúkajte za symbolickú cenu alebo dobrovoľný príspevok (môžeme 

pomôcť so zabezpečením ekologického jednorázového riadu) 

- niekto sprístupní deťom možnosť pohladkať vaše zvieratká (zajačiky, 

ovečky, psíkov, mačky) 

- niekto pri svojom dome, či vo svojom dvore pripraví vodu pre 

pocestných😊 (voda v krčahoch + poháre, pokojne môže byť voda 

s citrónom a bylinkami alebo váš bazový, žihľavový a iný sirup 

- pomôžete s rozostavením stolov, vriec na odpad, ozdobením dedinky 

(12.augusta) 

- ozdobíte si svoje vlastné okolie pred domami, či domy 

- ponúknete inú pomoc 

- prídete aj na stanovištia počas Festivalu, kde sa trošku budeme rozprávať 

o adopcii a pestúnstve 

Ďakujeme, že podporíte týmto spoločným dňom myšlienku, že každé dieťa má žiť v rodine. Ak 

nemôže vo svojej, tak v náhradnej.  

Danka Koníček Žilinčíková, Návrat, o.z. 

 


