
Skupinové 

vzdělávání

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

 

Průběžné vzdělávání dle zákona č. 359/1999 Sb.

Milí pěstouni, pro rok 2019 jsme si pro vás naplánovali 10 odpoledních 

a 8 dopoledních seminářů - Workshopů a Besed. Opět se můžete těšit na zajímavá 

témata a lektory, příjemné prostředí a tříhodinový formát (od 17 do 20 hodin, nebo 

od 9 do 12 hodin). V době konání vzdělávání jsme schopni zařídit hlídání 

s programem pro děti.

Kontakt: Klára Pěnkavová, koordinátor, 

607 066 799, penkavova@barevnysvetdeti.cz

Služby pro pěstouny

Barevný svět dětí, z. s. 

www.barevnysvetdeti.cz

Workshopy pořádáme již od roku 2013 a jsou to praktické vzdělávací semináře, na 

kterých můžete očekávat praktické rady a informace k daným tématům. 

Besedy, které pořádáme od loňského roku, jsou pak semináři spíše "sdílecími 

a povídacími".

Skupinové vzdělávání probíhá v našich prostorách na Praze 2 v ulici Pod Nuselskými 

schody 3 (zastávka Nuselské schody, tram č. 6 a č. 11). 

leden - březen 2019



Workshop17 - 20 h17. 01.

Skupinové vzdělávání 

• Přihlašuji se u svého klíčového pracovníka. 
Ten musí zaslat oficiální objednávku, a to 3 dny (pokud chci zajistit hlídání), nejpozději pak 1 den před konáním. 
• Na Workshopu/Besedě potvrdím svou účast podpisem na prezenční listině. 
Koordinátor následně vystaví pro klíčového pracovníka potvrzení o absolvování a fakturu k proplacení poplatku 
za vzdělávání. 
• Omlouvám se (nebo ruším hlídání) u koordinátora projektu „Služby pro pěstouny“ Bc. Kláry Pěnkavové, 
penkavova@barevnysvetdeti.cz, 607 066 799. 
            - pokud 3 a více dní před konáním => storno objednávky,
            - pokud 6 a více hodin před konáním => poplatek se nevrací, ale je mi jednorázově nabídnuta náhrada,
            - pokud se omluvím méně jak 6 hodin před konáním, nebo nedorazím => poplatek se nevrací.    

Pravidla přihlašování a omlouvání se

Kde jsem v systému péče o ohrožené děti?

Nabídka leden - březen 2019

Na letošním prvním workshopu 17. ledna se s lektorkou Mgr. Markétou Tillerovou zaměříte konkrétněji na svá práva 
a povinnosti a s jakými dětskými právy souvisejí. Co všechno patří do systému péče o ohrožené děti a co je to systém 
krizových služeb? 

Co jsem - rodič nebo děda/teta/sestra? Kladete si někdy také tuto otázku? Jak vhodně skloubit různé role, které mi 
dala pěstounská péče? Jaké překážky jsem musel ve výchově zatím řešit? To budete moci probrat 24. ledna na  
dopolední besedě s PhDr. Ludmilou Bokovou.

Těsně po pololetním vysvědčení, nás 7. února čeká odpolední workshop s Mgr. Janem Uhlířem. Věděli jste, že 
každé dítě má právo na vzdělávání, ale zároveň i na odpočinek a volný čas? Jenže jak toto všechno vhodně skloubit 
v jeho režimu dne? Jak se s dítětem učit? A jak ho vést k dalšímu vzdělávání a objevování zájmů a dovedností? 
Kde a jak hledat doučování? Jak jako pěstoun vhodně komunikovat s institucemi - školami, pedagogicko 
psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry? 

A konečně, 21. března se s naším novým lektorem, Ing. Pavlem Najmanem, blíže podíváte na to, jak vést děti 
k finanční zodpovědnosti. Budete s ním také moci probrat další otázky týkající se financí, například kapesné, 
sociální zabezpečení, dluhy a exekuce dětí apod. 

Beseda9 - 12 h24. 01. Jsem pěstoun či prarodič/teta/sestra?

Workshop17 - 20 h07. 02. Aby učení nebylo mučení

21. 03. Finanční gramotnost dětíWorkshop17 - 20 h


