
WORKSHOPY 2018

Milí pěstouni, již pátým rokem pro Vás pořádáme vzdělávací workshopy. Letos jsme si 
připravili 2 zajímavé cykly 10 odpoledních a nově také 10 dopoledních workshopů. 

Cyklus Náš bezpečný domov se bude v první polovině roku věnovat tématům jako je 
například zdravá komunikace mezi členy rodiny, výchovné prostředky a práce s rodinným 

rozpočtem. Zkrátka všemu, co se týká našeho každodenního života. 

V druhé polovině roku se pak cyklem Svět očima dítěte podíváme na témata 
z dětského úhlu pohledu. Jak děti vnímají svou minulost a přítomnost? Jak jim pomoci 

zpracovat ztráty a těžké situace? Jak je ovlivňuje nejbližší okolí? Jak s nimi navázat 
důvěrný vztah a probírat těžká a intimní témata? 

Workshopy pořádáme v našich prostorách na Praze 2 v ulici Pod Nuselskými schody 3
(zastávka Nuselské schody, tram č. 6 a č. 11), a to na základě zákona č. 359/1999 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Vždy se u nás můžete těšit na zajímavá témata a lektory, 
příjemné prostředí a formát praktického tříhodinového semináře. 

V době konání zařizujeme hlídání s programem pro děti.

Vzdělávání pro pěstouny dle zákona č. 359/1999 Sb.

Kontakt: Klára Pěnkavová, koordinátor projektu Služby pro pěstouny, 607 066 799, 
penkavova@barevnysvetdeti.cz | www.barevnysvetdeti.cz | http://facebook.com/barevnysvetdetios 



Cyklus Měsíc Termín Čas Název
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18. 01. 2018 17:30 - 20:00 Co mohu, co umím a kde jsem v systému 
péče o ohrožené děti?

25. 01. 2018 09:30 - 12:00 Rodič nebo prarodič – kdo jsem?

Únor

08. 02. 2018 17:30 - 20:00 Jak se navzájem respektovat?

22. 02. 2018 09:30 - 12:00 Malujeme a hrajeme si se smysly

Březen

08. 03. 2018 17:30 - 20:00 Práva dětí a jejich podpora

22. 03. 2018 09:30 - 12:00 Aby měšec zůstal plný

Duben

12. 04. 2018 17:30 - 20:00 Druhy a styly výchovy

26. 04. 2018 09:30 - 12:00 Můj čas

Květen

10. 05. 2018 17:30 - 20:00 Význam pohlazení a objetí

24. 05. 2018 09:30 - 12:00 Umím se ochránit

Červen

07. 06. 2018 17:30 - 20:00 Důvěřuj, ale prověřuj

21. 06. 2018 09:30 - 12:00 Práva dětí a jejich podpora
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13. 09. 2018 17:30 - 20:00 Zpátky do lavic!

20. 09. 2018 09:30 - 12:00 Zvládnu to sám

Říjen

11. 10. 2018 17:30 - 20:00 Víly vily v(je)nce, aneb když mi učení moc nejde

25. 10. 2018 09:30 - 12:00 Moje okolí

Listopad

08. 11. 2018 17:30 - 20:00 Rostu, vyrůstám, dospívám

22. 11. 2018 09:30 - 12:00 Má minulost

Prosinec

06. 12. 2018 17:30 - 20:00 Balvany na mé životní cestě

13. 12. 2018 09:30 - 12:00 Proč neříkám vždy jen pravdu?

PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ SE
• Přihlašuji se u svého klíčového pracovníka
• Omlouvám se u koordinátora projektu „Služby pro pěstouny“ („PSP“),  Bc. Kláry Pěnkavové, 

penkavova@barevnysvetdeti.cz, 607 066 799

Na workshopu potvrdím svou účast podpisem prezenční listiny

na základě podpisu vytváří koordinátor „PSP“ koncem každého měsíce potvrzení o absolvovaném 
vzdělávání, které se posílá přímo klíčovému pracovníkovi.  

Dále je také vystavena faktura k proplacení poplatku za workshop. 

Zavolám / napíšu včas svému klíčovému pracovníkovi 
a na workshop se přihlásím

klíčový pracovník pošle nejpozději 24 hodin před
konáním workshopu oficiální přihlášku 

koordinátorovi „PSP“  

klíčový pracovník pošle nejpozději 72 hodin před 
konáním workshopu oficiální přihlášku 

koordinátorovi „PSP“  

Chci se přihlásit na workshop 

a nechci zajistit hlídání a chci zajistit hlídání

Koordinátor „PSP“ dále řeší 
s mým klíčovým pracovníkem

proběhne storno objednávky
poplatek se nevrací, pěstounovi 

je však nabídnuta náhrada 
vzdělávání 

poplatek se nevrací

Zavolám / napíšu koordinátorovi „PSP“

a omluvím se více jak 3 dny
před konáním

a omluvím se více jak 6 hodin
před konání

a omluvím se méně jak 6 hodin
před konáním (případně se 

neomluvím vůbec)

Potřebuji se z workshopu omluvit

nebo potřebuji zrušit objednané hlídání 

mailto:penkavova@barevnysvetdeti.cz

