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Láskyplný domov pro každé dítě 

Víkendové vzdělávání 

Termín: 5. 11. – 7. 11. 2021 bude započteno 16 hodin vzdělávání 

Lektorka: Mgr. Zdeňka Svobodová 

Kurz je určen pro: osoby pečující, osoby v evidenci které mají uzavřenou dohodu s SOS 

DV, z.s. 

Způsob realizace: prezenčně Hálův mlýn 

 

Anotace: Víkendové vzdělávání proběhne v rekreačním středisku Hálův mlýn 

https://www.haluvmlyn.cz/. Příjezd na vzdělávání bude možný 5. 11. 2021 v podvečer, 

odjezd 7. 11. 2021 po obědě. Po celou dobu vzdělávání bude zajištěn program pro děti a 

jejich hlídání. Jídlo a dopravu si hradí každý účastník samostatně. Strava bude zajištěná 

v místě konání vzdělávání. Účastníkům bude hrazeno ubytování pro děti a pěstouny, 

lektorné, hlídání dětí. Bližší organizační informace budou účastníkům zaslány před 

vzděláváním. 

 Vzdělávání je určené zejména pro příbuzenské pěstouny, pokud bude volná 

kapacita, mohou se účastnit i pěstouni zprostředkovaní.  

Lektorka při školení pěstounů uplatňuje kombinaci teoretických a praktických 

bloků, s hlavním důrazem na praktickou část. Témata a jednotlivé techniky ještě obvykle 

přizpůsobuje na místě přesně dle požadavků a potřeb jednotlivých účastníků.  Zohledňuje 

jejich zkušenosti, potřeby a očekávání. Každý účastník má prostor pro vyjádření.   

 

Obsah kurzu – témata: 

  Komunikace o biologické rodině – jak mluvit o biologické rodině, forma a 

intenzita kontaktu s biologickou rodinou 

 Proč se děti, pěstouni i sociální pracovníci bojí mluvit o biologické rodině – jak 

strach ovlivňuje hranice výchovu dítěte  

 Kontakt s biologickou rodinou – příprava na kontakt s biologickými rodiči – 

doporučený postup 

 Emoce v životě dítěte – jak reagovat na pláč, úzkost, agresi – co dělat 

v jednotlivých situacích 

 Výhody a nevýhody příbuzenské pěstounské péče a nepříbuzenské pěstounské 

péče 

 

Kontaktní osobou pro přihlášení je Eva Jatelová, tel. č. 739 358 874, 

email: eva.jatelova@sos-vesnicky.cz.  

 
 

Organizační informace 

 

Jak se k nám dostanete: 

https://www.haluvmlyn.cz/
mailto:eva.jatelova@sos-vesnicky.cz
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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 po levé straně 

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. 

 

Prezenční vzdělávání: 

Vzdělávání v prezenční formě bude 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).  

 

Online vzdělávání: 

Vzdělávání v online formě bude probíhat prostřednictvím aplikace MicrsoftTeams. Den 

před plánovaným termínem vzdělávání Vám bude do emailu zaslán odkaz prostřednictvím, 

kterého se budete moct ke vzdělávání připojit, aniž byste museli do svého zařízení 

instalovat nějaký program.  

 

Hlídání dětí:  

Během vzdělávacích akcí, které budou probíhat prezenčně, poskytujeme hlídání dětí 

pěstounům, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Do 

přihlášky prosím, tento požadavek uvádějte. Děti můžete na program předávat 

rodinným asistentkám od 8:40 do 9:00 hodin v domě č. 10 – KLUBOVNA. Nezajišťujeme 

občerstvení pro hlídané děti, proto jim s sebou dejte svačinu, pití a přezůvky. 

 


