Služby pěstounům
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec

Organizace Bunkr, o.p.s. pro Vás opět připravila

Semináře i besedy svým obsahem a zaměřením splňují podmínky pro vzdělávání osob
pečujících dle vyhlášky 473/2012 Sb. § 5
Přihláška: Řádně vyplněné přihlášky stačí zaslat na email: pestouni@bunkr.cz nebo
přímo na ředitelství Bunkr, o. p. s. Vždy se přihlašujete na jednu konkrétní vzdělávací
akci a nezavazuje Vás to účastnit se vzdělávacích akcí pravidelně. Lze vyplnit jednu
přihlášku za manželský pár. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu v
termínu z organizačních či dalších závažných důvodů (nemoc lektora apod.) nebo
případné zrušení z důvodů nenaplnění minimálního počtu účastníků. O veškerých
změnách budete včas informováni.
Omluvy: Pokud nebudete moci přijít na vzdělávací akci, na kterou jste se přihlásili, je
Vaší povinností se předem omluvit (emailem, SMS, nebo telefonicky). Nejlépe ihned, kdy
to zjistíte.
Kapacita: maximálně 10 účastníků, minimálně 5 přihlášených (pro realizaci kurzu).
Kontakty: email: pestouni@bunkr.cz, tel. 734 178 557
Místo: konzultační místnost na ředitelství Bunkru, o.p.s., Jablunkovská 110, Třinec

23. 9.

Strachy
SEMINÁŘ
v náhradní rodinné péči

3. 10.

BESEDA

Pěstounky sobě

19. 10.

BESEDA

Náhradní rodičovství aneb
co se od nás očekává 1

9. 11.

BESEDA

Náhradní rodičovství aneb
co se od nás očekává 2

30. 11.

BESEDA

Adventní beseda

Informace
v samostatné
pozvánce

Série setkání
pro čerstvé
příbuzenské
pěstouny
Série setkání
pro čerstvé
příbuzenské
pěstouny

Služby pěstounům
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec

STRACHY V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
Termín:

SOBOTA 23. 9. 2017

Místo :

Městská knihovna Třinec

Počet výuk. hod.:

od 9:00 do 16:00 hod
Speciální
příležitost

8

Termín uzávěrky: 18. 9. 2017
Lektor:

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Obsah:

Budeme se společně zamýšlet nad obavami, které jsou spojené s rolí
náhradního rodiče. Zastavíme se u otázek: Jak se dobře zhostit zodpovědnosti za svěřené
dítě a obstát před všemi úřady? Dítě nemělo snadný start, jak mu to dostatečně
vynahradit a ochránit jej? Zvítězí „geny“ dítěte nad výchovou a mou péčí? A mnohé další.
Během semináře bude zajištěn i program pro Vaše děti.
Podrobněji v samostatné pozvánce.

PĚSTOUNKY SOBĚ
Termíny:

ÚTERÝ 3. 10. 2017

Počet výuk. hod.:

3

Termín uzávěrky:

26. 9. 2017

Lektor:

Ing. Jitka Dudysová

Obsah:

od 15:00 do 17:15 hod

Další z klubových setkání určených pěstounkám. Využijte tento čas pro sebe
a sdílejte jej s ostatními.

ADVENTNÍ BESEDA
Termín:

ČTVRTEK 30. 11. 2017 od 15:00 do 17:15 hod

Počet výuk. hod.:

3

Termín uzávěrky: 23. 11. 2017
Lektor:
Mgr. Renáta Turoňová, Daniela Nieslaniková
Cena:
50Kč (příspěvek na materiál)
Obsah: V průběhu roku se střídají různá období, která slavíme. Budeme se společně
zamýšlet nad způsoby, jak přistupujeme k slavení svátků, čím to může být pro děti i
celou rodinu důležité. Speciální beseda spojená s tvůrčí dílnou a možnosti výroby
vlastního adventního věnce či jiné vánoční ozdoby.

Služby pěstounům
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec

NÁHRADNÍ RODIČOVSTVÍ,
ANEB CO SE OD NÁS OČEKÁVÁ
Pro pěstouny, kteří mají dítě svěřeno krátce
do příbuzenské pěstounské péče a neprošli přípravou,
jsme připravili speciální sérii dvou setkání. Na těchto
besedách se pěstouni budou pod vedením zkušené
lektorky a terapeutky zamýšlet nad otázkou, co všechno
péče o dítě v pěstounské péči vlastně obnáší.

NOVINKA

Pěstouni budou seznámeni se specifiky rolí, jak svých tak dítěte. Budou se lépe
umět orientovat v různých situacích i potřebách dítěte.
Setkání proběhnou v dopoledních hodinách.
Přihlásit se je možné pouze na obě části této série.
Termín uzávěrky:

12. 10. 2017

1 část: Identita pěstounů
Termín:

ČTVRTEK 19. 10. 2017

Počet výuk. hod.:

3

Lektor:

Mgr. Marcela Horáčková

Obsah:

od 9:00 do 11.30 hod

První setkání příbuzenských pěstounů bude zaměřeno na roli
pěstouna jeho kompetence a potřebné dovednosti.

2 část: Identita přijatého dítěte
Termín:

ČTVRTEK 9. 11. 2017

Počet výuk. hod.:

3

Lektor:

Mgr. Marcela Horáčková

Obsah:

od 9:00 do 11:30 hod

Druhé setkání příbuzenských pěstounů se bude zabývat potřebami
dítěte v pěstounské péči, jeho specifiky a odlišnostmi.

