
Průběžné vzdělávání dle zákona č. 359/1999 Sb.

Služby pro pěstouny, Barevný svět dětí, z. s. www.barevnysvetdeti.cz

Kontakt na koordinátora vzdělávacích a podpůrných služeb
607 066 799, vzdelavani@barevnysvetdeti.cz

Vzdělávání 2023
Milí pěstouni, i v roce 2023 se můžete těšit na zajímavá témata vzdělávání, příjemné prostředí
Barevného světa dětí (Pod Nuselskými schody 3, Praha 2) a tříhodinový formát (9:00 - 12:00 nebo 17:00 -
20:00). V době konání vzdělávání jsme schopni zařídit hlídání pro děti. 

Přihlašuji se u svého klíčového pracovníka nejpozději 24 hodin před konáním (72 hodin pokud potřebuji hlídání).
Na semináři potvrdím svou účast podpisem na prezenční listině. Koordinátor vzdělávacích a podpůrných služeb
poté vystaví pro klíčového pracovníka potvrzení o absolvování a fakturu k proplacení poplatku za vzdělávání. 
Omlouvám se (nebo ruším hlídání) u koordinátora vzdělávacích a podpůrných služeb 
- 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.    

23. 3.    9 - 12 h         Školka, škola a pěstounská péče                           
lektoruje: Mgr. Jana Divoká
Škola nejsou jenom písemky a zkoušení u tabule. Workshop pomůže s orientací i
porozuměním ve světě vzdělávání a jeho významu nejen pro děti. 

13. 4.    17 - 20 h       Porucha citové vazby
lektoruje: Mgr. Josef Smrž
Workshop nabídne hlubší porozumění problematice citové vazby. Účastníky čekají
nejen teoretické informace, ale i praktická doporučení. 

26. 1.     17 - 20 h      Jak si udržet duševní pohodu
lektoruje: Mgr. Ivana Štefková (Rodičovská posilovna)
Jak rozvíjet psychickou odolnost? Kde načerpat sílu a vzít dostatek energie?
Workshop účastníky provede teorií i praktickými tipy a doporučeními. 

23. 2.     17 - 20 h      Pěstounská klubovna
moderuje: PhDr. Ludmila Boková
Potřebujete si popovídat v bezpečném prostředí o radostech i starostech souvisejících
s pěstounskou péčí? Chcete si vyslechnout příběhy ostatních? Přijďte do klubovny. 

19. 1.      9 - 12 h         Pěstounská klubovna
moderuje: PhDr. Ludmila Boková
Potřebujete si popovídat v bezpečném prostředí o radostech i starostech souvisejících
s pěstounskou péčí? Chcete si vyslechnout příběhy ostatních? Přijďte do klubovny. 

27. 4.    9 - 12 h        Pěstounská klubovna
moderuje: Mgr. Štěpán Smolík
Potřebujete si popovídat v bezpečném prostředí o radostech i starostech souvisejících
s pěstounskou péčí? Chcete si vyslechnout příběhy ostatních? Přijďte do klubovny. 

https://www.barevnysvetdeti.cz/


12. 10.   9 - 12 h        Jak naslouchat a být vyslechnut
lektoruje: Mgr. Jan Vojtko
Známý párový terapeut účastníkům workshopu poodhalí tajemství úspěšné
komunikace nejen v rámci rodinného prostředí. 

22. 6.    17 - 20 h      Identita dítěte a rodinné vztahy
lektoruje: Mgr. Martina Vančáková
Jak se zorientovat v rodinných vztazích v rámci pěstounské péče? Jak pomoci dítěti s
uchopením jeho vlastní identity? Workshop nabídne citlivý vhled do problematiky. 

19. 10.  17 - 20 h      Dědické právo a pěstounská péče
lektoruje: Mgr. Linda Matyšková
Dědictví a pěstounská péče přináší mnoho otázek. Praktický workshop se zaměří na
tuto problematiku, zejména pak v kontextu příbuzenské pěstounské péče. 

25. 5.    17 - 20 h      Sociální dávky a pěstounská péče
lektoruje: Mgr. Lucie Policarová
Jaká jsou úskalí pěstounských dávek? Na jaké další dávky může mít pěstoun nárok?
Workshop účastníkům přinese praktické informace týkající se dávek. 

11. 5.     9 - 12 h         Pěstounská klubovna
moderuje: Mgr. Štěpán Smolík
Potřebujete si popovídat v bezpečném prostředí o radostech i starostech souvisejících
s pěstounskou péčí? Chcete si vyslechnout příběhy ostatních? Přijďte do klubovny. 

9. 11.     9 - 12 h          Dětská přátelství a první lásky
lektoruje: Mgr. Josef Smrž
Proč jsou pro dítě kamarádi a kolektiv důležitý? Jak se postavit k otázkám, které dítě
mezi svými vrstevníky řeší? Workshop se zaměří na citlivá témata vztahů s vrstevníky.

8. 6.     9 - 12 h         Pěstounská klubovna
moderuje: Mgr. Štěpán Smolík
Potřebujete si popovídat v bezpečném prostředí o radostech i starostech souvisejících
s pěstounskou péčí? Chcete si vyslechnout příběhy ostatních? Přijďte do klubovny. 

14. 9.    17 - 20 h      Pěstounská klubovna
moderuje: PhDr. Ludmila Boková
Potřebujete si popovídat v bezpečném prostředí o radostech i starostech souvisejících
s pěstounskou péčí? Chcete si vyslechnout příběhy ostatních? Přijďte do klubovny. 

2. 11.     17 - 20 h       Pěstounská klubovna
moderuje: Mgr. Štěpán Smolík
Potřebujete si popovídat v bezpečném prostředí o radostech i starostech souvisejících
s pěstounskou péčí? Chcete si vyslechnout příběhy ostatních? Přijďte do klubovny. 

7. 12.    9 - 12 h         Pěstounská klubovna
moderuje: PhDr. Ludmila Boková
Potřebujete si popovídat v bezpečném prostředí o radostech i starostech souvisejících
s pěstounskou péčí? Chcete si vyslechnout příběhy ostatních? Přijďte do klubovny. 


