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Nabídka vzd ělávání st řediska Služby pro p ěstouny Jiho česká rozvojová o.p.s.  
Leden – červen 2020  

 
 Vzdělávací semináře proběhají (vyjma pobytového vzdělávání) v budov ě Riegrova 51, České Bud ějovice . 

 Zájemci se mohou hlásit prost řednictvím svého klí čového pracovníka.  

 V případě Vašeho zájmu prosíme o přihlášení nejpozd ěji do 7 dn ů před konáním vzdělávání z důvodu omezené kapacity všech 

akcí. 

 Po domluvě zajistíme hlídání d ětí, které je třeba objednat nejpozd ěji 7 dní p ředem . 

 Vzdělávání bude realizováno při minimálním počtu 7 účastníků. Pro účastníky vzdělávání bude zajištěno drobné občerstvení.  

Datum, čas, rozsah, místo EXEKUCE VERSUS PĚSTOUNSKÁ PÉČE Lektorský tým  

St 19. 2. 2020 od 8:30 
6 hodin 

Kapacita ú častník ů: 20 
Riegrova 51 

V dnešní době jsou peníze nezbytnou součástí našich životů. Jak se ale zachovat, 
když se pěstoun dostane do situace, že je na něj uvalena exekuce nebo se do 

exekuce dostane nezletilé dítě? Jak se to může stát a co s tím pak dělat? To vše 
vám zodpoví poradkyně Občanské poradny. A bude prostor i pro vaše dotazy! 

Poradkyn ě   
Občanské poradny 

v Českých 
Budějovicích 

 

Datum, čas, rozsah, místo VÝCHOVA DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Lektorský tým  

Po 6. 4. 2020 od 9:00 
6 hodin 

Kapacita ú častník ů: 30 
Riegrova 51 

Určitě jste to už slyšeli…děti potřebují hranice, jistotu, musí mít respekt k autoritám, 
zároveň ale musíme hledat rovnováhu mezi tím, jaké dítě je a měli bychom ho brát 
takové jaké je. Obzvlášť pokud je v náhradní rodinné péči. Jak toho ale dosáhnout? 

Přijďte se poradit s odborníkem!  
 
 
 
 

PaedDr. Zden ěk 
Martínek 

Speciální pedagog 
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Datum, čas, rozsah, místo PUBERTA U DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Lektorský tým  

Čt 28. 5. 2020 od 8:30 
6 hodiny 

Kapacita ú častník ů: 20 
Riegrova 51 

Vzdělávání zaměřeno na období dospívání jako jednoho z nejtěžších období života 
člověka. Období, které je náročné jak pro dospívajícího, tak pro lidi v jeho okolí. Jak 

s dospívajícím komunikovat? Jak jinak vychovávat? Jak zohlednit postupnou 
proměnu dítěte v dospělého? Jak s dospívajícím vyjít, abychom přežili s co 

nejmenším úbytkem sil? A lze to vůbec? 

Mgr. Jaroslava 
Haisová 

Klíčová pracovnice 

Datum, čas, rozsah, místo VÝCHOVA DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Lektorský tým  

Čt 18. 6. 2020 od 9:00 
6 hodiny 

Kapacita ú častník ů: 30 
Riegrova 51 

Určitě jste to už slyšeli…děti potřebují hranice, jistotu, musí mít respekt k autoritám, 
zároveň ale musíme hledat rovnováhu mezi tím, jaké dítě je a měli bychom ho brát 
takové jaké je. Obzvlášť pokud je v náhradní rodinné péči. Jak toho ale dosáhnout? 

Přijďte se poradit s odborníkem! 

PaedDr. Zden ěk 
Martínek 

Speciální pedagog 

Zpracovala dne 31. 12. 2019: Martina Zimmelová 


