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Skupinové vzdělávání

KOMUNITY
Chcete se vzdělávat příjemnou formou a o víkendu? Chcete si program
užít i se svými dětmi a dalšími rodinnými příslušníky? Potkávat se
s dalšími pěstounskými rodinami, vzájemně sdílet a podporovat se?
Skupiny pěstounských rodin dlouhodobě sdružujeme do
KOMUNIT. Již od roku 2013 tak poskytujeme pěstounům příjemnou
alternativu, jak si splnit povinné vzdělávání, dětem pak prostor pro
rozvíjení svých sociálních a dalších dovedností a celým rodinám
bezpečné místo.

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Komunity nabízíme ve dvou variantách – výjezdové a nevýjezdové.
A jsme také schopni vytvořit komunity tzv. na klíč, tedy v místě bydliště
většího počtu pěstounů, kteří se tímto způsobem přejí vzdělávat.

Komunity pro pěstounské rodiny
Každou komunitu tvoří 5 – 12 pěstounských rodin a je složená z komunitní skupiny pro
dospělé (pěstouni a jejich partneři) a komunitní skupiny pro děti (děti v pěstounské
péči, biologické děti pěstounů). Dlouhodobě ji provází čtveřice lektorů – lektorský pár
pro dospělé (zkušení odborníci z oblasti NRP, psychologie a etopedie) a lektorský pár
pro děti (mladí odborníci z oblasti speciální pedagogiky a zážitkové pedagogiky).
Komunity jsou součástí průběžného skupinového vzdělávání a pěstouni si účastí plní
své povinné vzdělávání (24 hodin za rok). Komunita se v průběhu roku pravidelně
schází v rámci několika víkendových setkání. Konkrétně si pak vybírá mezi těmito
variantami: a) 4 setkání v roce po 6 hodinách (v sobotu/neděli v našich prostorách);
b) 3 setkání v roce, resp. 2 setkání po 6 hodinách (v sobotu/neděli v našich
prostorách) a víkendový komunitní výjezd mimo Prahu.

Jak se stát členem komunity?
• Aktuální informace o volné kapacitě komunit získáte u koordinátora vzdělávacích a podpůrných
služeb na emailu vzdelavani@barevnysvetdeti.cz, či telefonním čísle 607 066 799.
• Je potřeba se nejprve domluvit se svým klíčovým doprovázejícím pracovníkem, který pak
následně celé objednání zprostředkuje. Pokud jste doprovázen jinou organizací/OSPOD,
doporučujeme úvodní setkání s koordinátorem vzdělávacích a podpůrných služeb v našich
prostorách, kde se o Komunitách dozvíte veškeré bližší podrobnosti.

