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Skupinové
vzdělávání
duben - červen 2019
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.
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".

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Skupinové vzdělávání probíhá v našich prostorách na Praze 2 v ulici Pod Nuselskými
schody 3 (zastávka Nuselské schody, tram č. 6 a č. 11).

Skupinové vzdělávání
Nabídka duben - červen 2019
04. 04.

17 - 20 h

Beseda

Mluvme o závislostech a psych. onemoc.

Děti mají právo na to poznat své biologické rodiče. Jak s nimi ale komunikovat, když jsou rodiče závislí či psych. nemocní? Jak genetická výbava ovlivňuje
současnou výchovu dětí závislých / nemocných biorodičů? Psychiatrická onemocnění a medikace dětí (včetně ADHD). Jak na primární prevenci
pěstounských dětí různého věku. O tom všem si budete moci promluvit na besedě s Mgr. Jarmilou Tolimatovou z Všeobecné fakultní nemocnice.

25. 04.

9 - 12 h

Workshop

Jak minulost ovlivňuje naši přítomnost?

Minulost dětí před příchodem do Vaší rodiny může být velice nepříjemná a traumatická. Přesto by se z ní nemělo stát tabu, něco o čem se v rodině
nemluví. Jak ale o ní vhodně s dětmi mluvit? A jak reagovat na všetečné dotazy přicházející od nich? Budou se povětšinou dotýkat biologických rodičů
dítěte... Jak nám v komunikaci o nich může pomoci kniha života či terapeutické příběhy? Téma pro lektorku Mgr. Martinu Vančákovou.

16. 05.
30. 05.

17 - 20 h
9 - 12 h

Workshop
Workshop

Svět internetu a sociálních sítí
ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu

Říkáte si někdy: Proč je zase „nalepený“ na svůj mobil? Co tam to moje dítě pořád dělá? Co ho láká? Ohrožuje ho něco? Dokážu ho nějak ochránit?
Přijďte v květnu poodkrýt nám někdy skrytý svět internetu a sociálních sítí se zkušeným lektorem Ing. Jiřím Palyzou. Téma nabízíme speciálně rovnou
ve dvou termínech, odpoledne i dopoledne.

06. 06.

17 - 20 h

Workshop

Jak žít zdravě a předat to i své rodině?

Hledáte možnosti, kde brát energii na výchovu svých svěřených dětí? Co jsou to civilizační choroby a jak se jim dá předcházet? Jak souvisí psychické
zdraví s tím fyzickým? Workshop s PhDr. Ludmilou Bokovou.

13. 06.

9 - 12 h

Beseda

Jak si najít i čas sám na sebe?

Konec školního roku neznamená stress jen pro děti, ale i pro jejich rodiče a pěstouny. Jak předejít syndromu vyhoření? Kde brát energii na zvládaní
stresových situací? Jak se naučit relaxovat a myslet i na sebe? Zkrátka, kde brát, abychom mohli dávat? Závěrečná beseda před prázdninami s Mgr.
Martinou Vančákovou.

Pravidla přihlašování a omlouvání se
• 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.

