POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCE
PRO PĚSTOUNY NA PŘECHODNOU DOBU
organizované Rozum a Cit, z. s., v roce 2016

Vážení a milí pěstouni,
snažili jsme se vyjít vstříc potřebě specifického vzdělávání pro Vaši skupinu pěstounů na
přechodnou dobu, a proto Vám nabízíme tyto vzdělávací akce:
19.2.2016 – seminář Zdravotní péče o dítě – MuDr. Zdenka Tomšíková
Říčany – 9 – 17 hod (8 vzdělávacích hodin)
20.2.2016 – seminář Průvodce PPPD I. – Alžběta Hlásková
Říčany – 9 – 17 hod (8 vzdělávacích hodin)
3.3.2016 – Kazuistický seminář pro PPPD – vzájemné sdílení – Bc. et Bc. Martin Galbavý
Říčany – 9 – 15 hod (6 vzdělávacích hodin)
26.5.2016 – seminář Předávání dítěte – Bc. et Bc. Martin Galbavý
Říčany – 9 – 17 hod (8 vzdělávacích hodin)
6.10.2016 – Kazuistický seminář PPPD – vzájemné sdílení – Mgr. Jolana Prušková a
Mgr. Lucie Salačová
Říčany – 9 – 15 hod (6 vzdělávacích hodin)
22.10 – 23.10.2016 – vzdělávací víkend na horách – bude zorganizován v případě Vašeho
zájmu, podrobnosti (místo, čas, lektorské téma) upřesníme – Mgr. Jolana Prušková a
(16 vzdělávacích hodin)

Mgr. Lucie Salačová

7.12.2016 – Supervizní seminář – „Inventura nálezů a ztrát“ – Mgr. Jolana Prušková a
Mgr. Lucie Salačová
Říčany – 9 – 15 hod (6 vzdělávacích hodin)
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Váš zájem o jednotlivé akce sdělte prosím co nejdříve Vašemu průvodci.
Během všech akcí je možné zajistit hlídání Vám svěřených dětí. Pokud máte o hlídání zájem,
sdělte tuto informaci průvodci, který organizační záležitosti dojedná s vedoucí služby Odlehčení
Bc. Karolínou Uzlovou. Také tuto informaci potřebujeme znát nejméně 14 dní před konáním
akce.
Všechny vzdělávací akce jsou pro Vás bezplatné. Během vzdělávacích akcí nehradíme stravu a
nápoje, na místě bude přichystáno drobné občerstvení.
Vzdělávací setkání se budou realizovat s prostorách Rozum a Cit, z.s. v Říčanech u Prahy (Na
Výsluní 2271, Říčany, 251 01). Rozum a Cit z.s. sídlí v oranžovém domě, kde u vchodu uvidíte
zvonek a telefonní číslo (volejte v případě, pokud byste se nemohli dozvonit).

Věříme, že se nám během našich vzdělávacích akcí podaří předat Vám zajímavou formou
užitečné informace a podpořit Vás jako skupinu, která se věnuje specifické a náročné práci
s ohroženými dětmi.

Těšíme se na Vás!
Za organizační tým
Mgr. Lucie Salačová
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