ROMSKÉ DÍTĚ V RODINĚ
Termín: 5. 5. 2022 v 9:00 – 13:00 (4hodiny vzdělávání)
Lektor: PhDr. Štefan Šarközy
Kurz je určen pro: osoby pečující, osoby v evidenci
Způsob realizace: online prostřednictvím aplikace Google Meet
Kapacita: maximálně 15lidí
Anotace: Cílem vzdělávání je poukázat a otevřít účastníkům pohled na to, jak
romské dítě obvykle vidí situaci soužití ze svého pohledu. Jak prožívá a zvládá
období identity/první a druhé puberty. S čím se setkává a co je při jeho výchově
důležité.
Probereme běžné výchovné chyby. Budeme společně hledat možnosti, jak
vychovávat zdravé a sebejisté dítě.
Metoda práce:
diskuze, otázky, rollplay, krátké uvedení tématu,
Co si účastník odnese:
Poznatek, že dítě vyrůstající v neromském prostředí má ztíženou situaci při
identifikaci sebe sama a zvládání běžných životních situací. Že jeho výchova si
vyžaduje citlivost a vysoký stupeň empatie.

Cena: 250 Kč/hod. pro osoby pečující, osoby v evidenci, kteří nemají s SOS DV, z.
s. uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

Kontaktní osobou pro přihlášení je Eva Jatelová, tel. č. 739 358 874,
email: eva.jatelova@sos-vesnicky.cz.

Další nabídku online vzdělávání, které pořádají kolegové z ostatních lokalit,
naleznete na https://www.sos-vesnicky.cz/centrum-vzdelavani-kurzy-aprojekty/. Pro přihlášení se ke vzdělávání, které pořádají kolegové, vždy kontaktuje
osobu uvedenou v podrobnostech u jednotlivého kurzu.

Organizační informace
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 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.

