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Nabídka vzdělávání střediska Služby pro p

 
� Vzdělávací semináře proběhají (vyjma pobytového vzd

� Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím svého klí

� V případě Vašeho zájmu prosíme o 

akcí. 

� Po domluvě zajistíme hlídání dětí, které je t

� Vzdělávání bude realizováno při mi

Datum, čas, rozsah, místo CHRAŇME ZDRAVÍ D

So 12. 1. 2019 od 9:00 
8 hodin 

Kapacita účastníků: 30 
Riegrova 51 

Zdraví je nejvzácn
zdraví dětí, které vyr

poskytnout případnou první pomoc, to vše a mnohem více se dozv

Datum, čas, rozsah, místo DĚTI V 

Čt 11. 4. 2019 od 8:30 
6 hodin 

Kapacita účastníků:   20 
Riegrova 51 

O škole, příprav
všech stran č
školní příprava skute

povědět zkuše

, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 

mail: rodina@sluzbypropestouny.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 2019 

(vyjma pobytového vzdělávání) v budově Riegrova 51, České Bud

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

ŇME ZDRAVÍ DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI ANEB JAK SPRÁVNĚ
POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC 

Zdraví je nejvzácnější věc, kterou máme a ani za peníze si ji nekoupíme. Jak o 
ětí, které vyrůstají v pěstounské péči, ale i své pečovat a jak správn
řípadnou první pomoc, to vše a mnohem více se dozvíte právě od pana 

doktora Pospíšila.  

 PĚSTOUNSKÉ PÉČI A JEJICH PŘÍPRAVA DO ŠKOLY 

řípravě do školy, motivaci dětí k učení jste již možná slyšeli mnoho. Ze 
všech stran člověk slyší, co by měl a neměl dělat. Jak to ale vymyslet, aby byla 

íprava skutečně smysluplná a netrápila pěstouna i dítě? To Vám př
ět zkušená pedagožka a klíčová pracovnice paní Martina Hrušková. 

eská rozvojová o.p.s.  

eské Budějovice. 

důvodu omezené kapacity všech 

lávání bude zajištěno drobné občerstvení.  

JAK SPRÁVNĚ Lektorský tým 

Jak o 
ovat a jak správně 

ě od pana 
MUDr. Jan Pospíšil 

lékař 

 Lektorský tým 

ení jste již možná slyšeli mnoho. Ze 
lat. Jak to ale vymyslet, aby byla 

? To Vám přijde 
ová pracovnice paní Martina Hrušková.  

PhDr. Martina 
Hrušková, Ph.D. 
Vysokoškolská 

pedagožka, klíčová 
pracovnice 
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Datum, čas, rozsah, místo JAK NA ODM

Po 29. 4. 2019 od 8:30 
6 hodiny 

Kapacita účastníků: 20 
Riegrova 51 

Správně vychovat dít
Stejně jako v život
někdy nemusí být jednoduché…a jaký zvolit pro 

Datum, čas, rozsah, místo VÍKENDOVÉ VZD
V PĚ

So – Ne 4.- 5. 5. 2019 
12 hodin 

Kapacita účastníků: 30 
Místo bude upřesněno 

Dítě, pěstounská pé
partnera…to vše a mnohem víc musí p

upoza
Moderní doba p
více a více času na telefonu nebo po
s kamarády? A ja

Zpracovala dne 30. 11. 2018: Martina Zimmelová
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JAK NA ODMĚNY A TRESTY U DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 

 vychovat dítě je velmi složité. Součástí výchovy jsou odměny, ale i tresty. 
životě. Najít ale správnou rovnováhu mezi odměňováním a trestáním 

kdy nemusí být jednoduché…a jaký zvolit pro dítě vyrůstající v náhradní rodinné 
péči trest? Přijďte se o tom dozvědět více...   

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – JAK NEVYHOŘET JAKO PĚSTOUN, DÍTĚ
PĚSTOUNSKÉ PÉČI A HRY NA TELEFONU ČI POČÍTAČI 

stounská péče, výchova, práva a povinnosti, péče o domácnost, o rodinu, 
partnera…to vše a mnohem víc musí pěstoun zvládnout. Sám sebe často 

upozaďuje…jak najít rovnováhu a nezbláznit se z toho? 
Moderní doba přináší moderní technologie…taky se Vám doma stává, že děti tráví 

času na telefonu nebo počítači místo toho, aby se šly proběhnout ven 
kamarády? A jak z toho ven? O tom si s Vámi pohovoří a poradí, jak postupovat 

zkušená speciální pedagožka paní Eva Klabanová. 
: Martina Zimmelová 

 Lektorský tým 

ny, ale i tresty. 
ováním a trestáním 

náhradní rodinné 

PhDr. Martina 
Hrušková, Ph.D. 
Vysokoškolská 

pedagožka, klíčová 
pracovnice 

STOUN, DÍTĚ Lektorský tým 

e o domácnost, o rodinu, 
často 

ěti tráví 
hnout ven 

í a poradí, jak postupovat 

Mgr. Eva Klabanová 
Speciální pedagog, 

etoped 


