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ZMĚNY V AKTUÁLNÍ NABÍDCE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2020 

Situace v souvislosti s Covid-19 zasáhla také do oblasti vzdělávání osob pečujících a osob 

v evidenci. S ohledem na opatření vlády byly zrušeny programy v termínech 18.3., 2.4. a 

15.4.2020. 

V zájmu zachování pestrosti možností vzdělávání nabízíme náhradní termíny u těchto dvou 

školení: 

✓ „Jak mluvit s dětmi, aby nás slyšely, jak poslouchat, aby s námi děti mluvily“  

Lektorka: Mgr. Adéla Plačková 

Aktuální termín: 25.11.2020 od 15:30 do 19:30 hod (přihlášení do 18.11.2020) 

✓ „První pomoc zaměřená na děti“ 

Lektor: Bc. Miroslav Valčák 

Aktuální termín 11.11.2020 od 15.30 do 19:30 hod (přihlášení do 4.11.2020) 

Kurs na téma asertivity, který měl proběhnout 2.4.2020, letos nahrazen nebude, ale budeme 

se ho snažit uskutečnit v průběhu příštího roku.  

Ke změně došlo i u víkendových vzdělávacích pobytů pro pěstounské rodiny s dětmi. První 

víkendový pobyt měl být v termínu 19.6.-21.6.2020, ale proběhne ve dnech 5.6.-7.6.2020. 

Změna má souvislost s menší obsazeností hotelu v novém termínu, kdy nám záleží na bezpečí 

a pohodlí našich pěstounů.  

Kapacita obou víkendových pobytů je v současné době plně obsazena. 

 

Psychoposilovna pro děti, která měla proběhnout ve dnech 22.5. – 24.5.2020, byla zrušená. 

O možnosti nahrazení tohoto programu pro děti a dospívající, kteří jsou žáky 6.-9. tříd ZŠ a 

vyrůstají v pěstounské péči, budeme jednat dle aktuálního zájmu ze strany našich pěstounů.  

Kromě programů ve výše uvedených změněných termínech máme stále volné kapacity 

v čtyřhodinových programech „Identita dítěte – kniha života“ (termín: 15.9.2020, 8:30-12:30 

hod, lektorka Mgr. Jana Kubalová), „Závislosti na sociálních sítích – netolismus“ (termín: 

7.10.2020, 15:30-19:30 hod, lektor Mgr. Břetislav Kantor), „Vzdor a vztek u dětí do šesti let“ 

(termín: 21.10.2020, 8:30-12:30 hod) a „Vzdor a vztek u starších a dospívajících dětí“ (termín: 

22.10.2020, 15:30-19:30 hod, lektorka obou programů je Renata Skarková) a Abeceda 

spokojeného pěstouna (termín: 4.11.2020, 8:30-12:30 hod, lektorka Mgr. Stanislava 

Valášková). 
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