
 

 
 

 
KYBERBEZPEČNOST, FAKE NEWS, OCHRANA PŘED 
SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI 
 
Toto vzdělávání probíhá zároveň pro dospělé a děti ve věku 10+ (ty budou pracovat v samostatné 
skupině). Následně po skončení přednášek, se obě skupiny sejdou a proběhne 
zhodnocení.  V případě, že budete mít mladší děti, bude zajištěna rodinná asistentka na hlídání.  
 

Termín konání:  26. 10. 2019 (sobota) od 8 do 16 hodin (celkem 8 hodin vzdělávání) 

Místo konání:   areál SOS DV Brno, Borůvková 20 (školicí centrum)  
Kurz je určen pro:  pěstouny 
Cena:    200 Kč/hod. pro pěstouny, kteří nemají s SOS DV uzavřenou dohodu.  
Kontaktní osoba na přihlášení:  Marie Jelínková, tel.: 773 991 436,  
e-mail: marie.jelinkova@sos-vesnicky.cz 

 
Organizační informace: 
 
Vzdělávání bude nově probíhat na adrese Borůvková 20 (školicí centrum). K domu č. 20 se dostanete 
tak, že projdete kolem většího dětského hřiště se žirafou, jedná se o poslední dům v levé části vesničky 
(pokud půjdete od parkoviště u administrativní budovy).  
 
Během všech vzdělávacích akcí Vám rádi poskytneme hlídání pro Vaše děti. Do přihlášky prosím, tento 
požadavek uvádějte. Děti můžete na program předávat rodinným asistentkám od 8:40 do 9:00 hodin 
v domě č. 9, který najdete vpravo, jako první (bílý dům se žlutými prvky). Pro děti pěstounů SOS dětské 
vesničky je hlídání zajištěno zdarma. Nezajišťujeme občerstvení pro hlídané děti, proto jim s sebou 
dejte svačinu, pití a přezůvky. 
 
Přihlašujte se prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky kontaktním osobám, které jsou uvedeny u 

každého vzdělávání. 

 
Vždy přihlašujte i děti, které budou hlídány rodinnými asistentkami. 
 
Jak se k nám dostanete? 
Z Hlavního nádraží tramvají č. 1, zastávka Kořískova, sejdete k Bille, obejdete ji, za restaurací Stronghold 
se dáte doprava podél parčíku a záhy na Vás vykoukne areál SOS DV. 
 
Autobusem č. 71 a 41, zastávka Medlánky, škola, projdete podél školy ZŠ Hudcova dolů a areál se 
nachází po Vaší pravé ruce. 
 
K dispozici jsou parkovací místa před areálem, popř. nad areálem vedle školky. 
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