služby pro pěstouny
barevný svět dětí, z.s.
Podporujeme celé pěstounské rodiny tak, aby
i děti, které nemohou vyrůstat se svou vlastní
rodinou, mohly prožít dětství v podnětném
a milujícím prostředí.
Posláním projektu je již od roku 2013
poskytovat komplexní služby a podporu
náhradním rodinám, zvyšovat kvalitu života
svěřených dětí i pěstounů a citlivě reagovat
na jejich aktuální potřeby.

Služby pro pěstouny
Bc. Klára Pěnkavová,
koordinátor projektu

Poskytované služby:
→ Doprovázení na základě uzavření dohody
o výkonu pěstounské péče
(Doprovázení pěstounských rodin)
→ Průběžné vzdělávání (Komunity,
Workshopy, Besedy a Individuální vzdělání)

penkavova@barevnysvetdeti.cz
+420 607 066 799

→ Psychologicko – sociální podpora
(Podpůrné služby)
→ Programy pro děti, odlehčení
(VíkendOFFky, Výlety)

Pod Nuselskými schody 1721/3
Praha 2, 120 00

Barevný svět dětí, z. s.
www.barevnysvetdeti.cz
facebook.com/barevnysvetdeti.cz
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průběžné
vzdělávání
2018

průběžné vzdělávání pěstounů
na základě zákona č. 359/1999 Sb.
Komu je určeno?
→ "dohodářům", tedy pěstounům, kteří uzavřeli dohodu
o výkonu pěstounské péče s Barevným světem dětí, z. s.
→ pěstounům, které doprovází jiné pověřené osoby
(OSPOD, NNO)
Co nabízíme?
→ různé formy vzdělávání: skupinové i individuální,
přednáškové i sdílecí
→ kvalitní programy pro děti v době vzdělávání
→ příjemné prostředí a zázemí tradiční neziskové
organizace
Jaké máme podmínky?
→ řádné objednání pěstouna jeho klíčovým
pracovníkem
→ dodržování pravidel přihlašování a odhlašování se na
dané vzdělávání
Ceníky jsou vždy součástí nabídky na jednotlivé
vzdělávací programy na aktuální rok.

KOMUNITY

Skupiny rodin (komunitu tvoří většinou 5 až 12 rodin), které se dlouhodobě scházejí
a navzájem se podporují. Jsou určeny všem členům náhradní rodiny: pěstounům
a jejich partnerům – kteří tvoří komunitu dospělých; svěřeným dětem a biologickým
dětem pěstounů – kteří tvoří komunitu dětí. Jedinečný vzdělávací program,
který umožňuje pěstounům plnit si své povinné vzdělávání příjemnou formou
o víkendu (3 - 4x za rok, v prostorách Barevného světa dětí, z. s., nebo na víkendovém
pobytu mimo Prahu) a za účasti svých nejbližších.

workshopy

besedy

Praktické vzdělávací semináře na
aktuální témata, která pěstouni řeší,
ale zároveň také reagují na zadání daná
zákonem. Workshopy pořádáme vždy ve
čtvrtek od 17:00 do 20:00 (odpolední
workshopy), nebo od 9:00 do 12:00
(dopolední workshopy).

Sdílecí semináře se zajímavými lektory
a na zajímavá témata, kde se mohou
pěstouni aktivně zapojovat, sdílet
a diskutovat s lektorem i s dalšími
účastníky. Besedy navazují a rozšiřují
témata Workshopů. Konají se několikrát
za rok, ve stejných časech
jako workshopy.

individuální vzdělávání
Doplnění tradičních forem, tedy skupinových forem vzdělávání. Nabízíme jak
ambulantní, tak i terénní formu, která je ale sjednávána pouze na určité období
a za jasných podmínek. Individuální vzdělávání poskytují zkušení lektoři
(psycholog, speciální pedagog, videotrenér interakcí, sociální pracovník ad.),
s kterými pěstouni mohou konzultovat různá témata spojená s náhradní rodinnou
péčí a výchovou (např. komunikace se školou a úřady, komunikace s biologickou
rodinou dítěte, mezigenerační komunikace, otázky spojené s poruchami chování
a učení, finanční gramotnost, primární prevence apod.).

