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Nabídka vzdělávání střediska Služby pro p

 
� Vzdělávací semináře proběhnou (vyjma pobytového vzd

� Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím

� V případě Vašeho zájmu prosíme o 

akcí. 

� Po domluvě zajistíme hlídání dětí, které je t

� Vzdělávání bude realizováno při minimálním po

Datum, čas, rozsah, místo KLUB P

Čt 8. 2. 2018 od 8:30 
3 hodiny 

Kapacita účastníků: 15 
Riegrova 51 

Odměna pěstouna a její zdan
nutné udělat 

úlevy, kdy a jak da

, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 

.cz, www.sluzbypropestouny.cz 

íku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 94. 

 
řediska Služby pro pěstouny Jihočeská rozvojová o.p.s. 

Leden – červen 2018 

hnou (vyjma pobytového vzdělávání) v přízemí budovy Riegrova 51 (Galerie), 

řednictvím svého klíčového pracovníka. 

 Vašeho zájmu prosíme o přihlášení nejpozději do 7 dnů před konáním vzdělávání z dů

, které je třeba objednat nejpozději 7 dní předem. 

ři minimálním počtu 7 účastníků. Pro účastníky vzdělávání bude zajišt

KLUB PĚSTOUNŮ - DANĚ A ODMĚNA PĚSTOUNA 

ěstouna a její zdanění je častou otázkou vás pěstounů. To, co je 
ělat pro to, aby bylo všechno v pořádku, jaké jsou možné daň

úlevy, kdy a jak daňové přiznání podat a mnoho dalšího, budete moci probrat 
s paní účetní, která vaše otázky zodpoví. 

 

eská rozvojová o.p.s.  

ízemí budovy Riegrova 51 (Galerie), České Budějovice. 

důvodu omezené kapacity všech 

lávání bude zajištěno drobné občerstvení.  

Lektorský tým 

. To, co je 
jaké jsou možné daňové 

iznání podat a mnoho dalšího, budete moci probrat 
Blanka Klímová 

účetní 
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Datum, čas, rozsah, místo 

15. 2. 2018 od 8:30 
6 hodin 

Kapacita účastníků:   30 
Riegrova 51 

Základní pojmy, varianty agresivního chování u d
dědičnosti, prost
chování, způsoby adekvátního chování a reakcí pedagoga na agresivní chování 

dítěte či mladistvého, správn
chování (způsoby a formy trestu, pravidla pro 
řešení agresivního chování (nap
a mnoho dalšího se dozvíte na p

Datum, čas, rozsah, místo KLUB P

Út 20. 3. 2018 od 8:30 
4 hodiny 

Kapacita účastníků: 15 
Riegrova 51 

V životě pěstouna se potkáváte s
méně. O starostech, ale i radostech, které vás životem provází, si p

na klub pěstoun

Datum, čas, rozsah, místo POBYTOVÉ VZD

2. - 3. 6. 2018 
12 hodin 

Kapacita účastníků: 30 
Veselí nad Lužnicí 

Máte doma puber
sexualita, dospívání, atd.? Jak o tom s

Životní příběhy jsou velmi r
rodiče se mnohdy potýkali

a rozpoznat 
na

Zpracovala dne 22. 11. 2017: Martina Zimmelová
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AGRESE A AGRESIVITA 

 
Základní pojmy, varianty agresivního chování u dětí a mládeže, příčiny (vliv 

nosti, prostředí rodinného a společenského apod.), spouštěče agresivního 
ůsoby adekvátního chování a reakcí pedagoga na agresivní chování 

i mladistvého, správně zvolený trest jako možnost řešení agresivního 
ůsoby a formy trestu, pravidla pro používání trestu), alternativní možnosti 

ešení agresivního chování (např. práce s tělem u agresivního jedince)…To vše 
mnoho dalšího se dozvíte na přednášce zkušeného odborníka, pana Zdeň

Martínka. 
KLUB PĚSTOUNŮ – BEZ PŘEDEM URČENÉHO TÉMATU 

ěstouna se potkáváte s mnoha situacemi. Některé jsou příjemné, jiné 
. O starostech, ale i radostech, které vás životem provází, si přijďte popovídat 

ěstounů bez předem určeného tématu. Budeme se věnovat aktuálním 
potřebám vás, pěstounů.  

POBYTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – DOSPÍVÁNÍ A SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ U DĚ
V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, ZÁVISLOSTI 

Máte doma puberťáka a přemýšlíte jak s ním hovořit o citlivých tématech jako nap
sexualita, dospívání, atd.? Jak o tom s dětmi mluvit, kdy a co říkat, o tom všem si 

budeme povídat. 
ěhy jsou velmi různorodé, děti často vyšly z velmi špatných podmínek, 

se mnohdy potýkali se závislostmi…Jak se s tím vyrovnat, uchránit dítě
a rozpoznat např. zmiňované závislosti? To vše a mnohem více se dozvíte 

na víkendovém pobytovém školení ve Veselí nad Lužnicí. 
: Martina Zimmelová 

 

Lektorský tým 

iny (vliv 
e agresivního 

soby adekvátního chování a reakcí pedagoga na agresivní chování 
ešení agresivního 

používání trestu), alternativní možnosti 
…To vše 

ednášce zkušeného odborníka, pana Zdeňka 
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Martínek 

Speciální pedagog, 
etoped 

Lektorský tým 

íjemné, jiné 
te popovídat 

novat aktuálním 

PhDr. Iva Dedeciová 
psycholožka 
Bc. Martina 

Zimmelová, DiS. 
klíčová pracovnice 

ĚTÍ Lektorský tým 

it o citlivých tématech jako např. 
íkat, o tom všem si 

velmi špatných podmínek, 
tím vyrovnat, uchránit dítě v PP 

vše a mnohem více se dozvíte 

Mgr. Eva Klabanová 
Speciální pedagog, 

terapeut 


