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Milí pěstouni, v druhé polovině roku 2021 nás čekají 4 odpolední a 4 dopolední
semináře - Workshopy a Besedy. Opět se můžete těšit na zajímavá témata a lektory,
příjemné prostředí v prostorách Barevného světa dětí na Praze 2 (v ulici Pod
Nuselskými schody 3)  a tříhodinový formát (od 9 do 12 hodin nebo od 17 do 20
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 roku 2018, jsou pak semináři spíše "sdílecími" a "povídacími".

Pravidla přihlašování a omlouvání se:
Přihlašuji se u svého klíčového pracovníka. Ten musí zaslat oficiální objednávku, a to 72 hodin 
(pokud chci zajistit hlídání), nejpozději pak 24 hodin před konáním. 
Na semináři potvrdím svou účast podpisem na prezenční listině a koordinátor vzdělávacích
služeb následně 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 -
vzdelavani@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.    

https://www.barevnysvetdeti.cz/
https://goo.gl/maps/mnRnhZhyqUm1QVRW7


Workshopy a besedy podzim/zima 2021

16. 9.     9 - 12 h       Emoce ve vztazích 
lektoruje: PhDr. Ludmila Boková
Jak se svými pocity zacházet a pracovat? Jak o nich mluvit či je správně dávat najevo?
Beseda účastníkům nabídne širokou škálu technik práce s emocemi. 

23. 9.     17- 20 h     Umění efektivní komunikace v rodině 
lektoruje: Daniel Kaucký, Dis.
Workshop nabídne praktická řešení a škálu komunikačních technik, které pomohou v
náročných situacích v rodině. 

7. 10.     9 - 12 h       Rozvoj finanční gramotnosti u dětí 
lektoruje: Mgr. Lucie Policarová
Workshop provede účastníky tajemstvím úspěšného finančního hospodaření a
vyváženého rodinného rozpočtu. 

21. 10.    17 - 20 h    Právní minimum pro pěstouny
lektoruje: Mgr. Linda Matyšková
Účastníci budou během workshopu seznámeni s právním rámcem, který se jich jako
pěstounů týká. 

4. 11.      9 - 12 h       Úrazy dětí a poskytnutí první pomoci
lektoruje: Český červený kříž - Mgr. Eva Bernatová 
Workshop nabídne praktická řešení zdravotních komplikací. Účastníci si budou moci
vyzkoušet nácvik ošetření i resuscitací. 

25. 11.    17 - 20 h    Vliv traumatu na život dítěte
lektoruje: PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
Workshop účastníky provede nejen obecnými informacemi o traumatu, ale také se
bude věnovat problematice syndromu CAN či poruchám citové vazby.

2. 12.      9 - 12 h      Vzdorovité chování dítěte
lektoruje: PhDr. Ludmila Boková
Jaký je účel vzdoru a co tím dítě naplňuje? Kdy je přirozený a zdravý, a kdy už je třeba
speciální péče? Beseda účastníky provede tajemstvím dětského vzdoru.

9. 12.     17 - 20 h     Rodinné rituály
lektoruje: Mgr. Martina Vančáková
Předvánoční Beseda účastníky provede významem rituálů, které mohou pomoci s
odloučením, životním mezníkem i uchopením vlastní identity. 


