
Čtvrtek 2.10.
 SMYSL naší práce… /  Market NNO, Galerie R51

9:00-12:00 Interaktivní pøehlídka èinností èeskobudìjovických nestátních 
neziskových organizací, která vám skrze vaše SMYSLY pomùže porozumìt. 

Současně se představí
Tyflokabinet ÈB, o.p.s. / Jak se píše Braillovým písmem?

Støedisko rané péèe SPRP ÈB o.s. / Jak si hrají nevidomé dìti?

Diecézní charita ÈB / Co je intervenèní centrum?

Spolek Autisté jihu / Jaké jsou rituály a pomùcky autistù?

Ledax o.p.s. / Jak mùžu být nápomocný svým prarodièùm?

Výstava je koncipovaná pro vìkovou skupinu 12-17 let. Samozøejmì jsou vítáni všichni ostatní, 
sami se tìšíme! Na tuto akci navazuje pøehlídka MY–ONI v prostorách radnièní 

výstavní sínì, která se koná 6.-29.10.2014.

DÍVEJ SE a věř… / Kredance

17:00-21:00 Pásmo dokumentárních filmù a foto-prezentací o tématech, 
která možná neznáte… 

V následujícím pořadí se představí
Film KOLEJE (Arpida, o s.), vítìz Mental Power Prague Film Festivalu 

(po skonèení bude beseda s autorem a herci)

Dokument (Tyflokabinet ÈB, o.p.s.)

Dokument (Rozkoš bez rizika) 

Prezentace o adopci v Bìlorusku a v Zimbabwe (Diecézní Charita ÈB)

To všechno je z lásky (2004), dokument o domácím násilí, festival Jeden svìt
(Diecézní Charita ÈB)

 DIVSEVEČER / Galerie R51 / 18:30-21:00                                     
(vstup pro zvané)

Pátek 3.10.
 DivSeFestivalové odpoledne / Market NNO, Galerie R51 / 15-20

15:00 taneèní vystoupení dìtí (Diecézní charita ÈB, poradna Eva)

15:30 divadelní pøedstavení dìti z Klubíku (NZDM V.I.P.)                    

16:00 DROGY – nestaèíme se divit Street art divadlo (Prevent o.s.)

16:45 Bezvadydivadlo – KOKOMISE (Mezi proudy, o.p.s.)

18:00 bezdomovecké divadlo – PERNÍKOVÁ KARKULKA                                           
(Mìstská charita ÈB, Dùm sv.Pavla)

19:00 koncert kapely Trioband (Mìstská charita ÈB)

19:30 koncert kapely (Salesiánské støedisko mládeže)

Změna programu vyhrazena. Sledujte náš facebook a www.divsefest.cz
Akce se koná pod záštitou námìstka primátora mìsta È. Budìjovice 

pro školství a sociální vìci Mgr. Petra Podholy. 
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