Vážená kolegyně, vážený kolego, srdečně Vás zveme na

PROFESNÍ NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ
jehož tématem budou pracovní zkušenosti v oblasti náhradní rodinné péče,
spojené s dohodami o výkonu pěstounské péče.

Rádi bychom se spolu s Vámi během setkání zaměřili především na
následující témata:


Sdílení zkušeností s doprovázením a podporou pěstounů na přechodnou dobu
(systém umisťování dětí do PPPD, délka pobytu dítěte v rodině PPPD, plán
přechodu dítěte do následné rodiny).



Sdílení zkušeností s doprovázením a podporou příbuzenských pěstounů (shody
a specifika příbuzenské a nepříbuzenské pěstounské péče).



Sdílení

zkušeností

s doprovázením

a

podporou

dlouhodobých

pěstounů

(možnosti získávání nových dlouhodobých pěstounů, kapacita a podpora
stávajících dlouhodobých pěstounů).


Kontakt dětí umístěných do náhradních rodin se členy jejich biologických rodin.



Sdílení zkušeností ze vzájemné spolupráce, novinky z Rozumu a Citu, z.s.

Zajímají nás Vaše názory a názory dalších kolegů z OSPOD, i možnosti
zdokonalování naší vzájemné spolupráce.

Termín: 13.9.2016 od 10 do 15 hodin
Místo: hotel Absolutum, Jablonského 4, Praha 7
– více na http://www.absolutumhotel.cz

ROZUM nás přivede k úspěchu, CIT k člověku
Rozum a Cit, z. s.
Adresa: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
tel. 323 605 782; rozumacit@rozumacit.cz; www.rozumacit.cz; IČO: 70 82 81 81; číslo účtu: 268043028/5500

Těšíme se na setkání s Vámi. Pokud naše pozvání přijímáte, prosíme o
potvrzení Vaší účasti do 31.8.2016,

na adresu kulichova@rozumacit.org.

Zároveň Vás prosíme, abyste účastnický poplatek ve výši 200 Kč/účastník,
zaplatili převodem na náš účet č. 268043028/5500, variabilní symbol je 0916,
a to obratem po potvrzení přijetí Vašeho přihlašovacího emailu. Děkujeme
Vám.

S pozdravem

Bc. Lucie Pešková
výkonná ředitelka Rozum a Cit, z.s.

Mgr. Lucie Salačová
metodička Rozum a Cit, z.s.

V Říčanech 1.8.2016
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