Semináře 2018
•

10. 2. 2018 od 8:30 do 11:30 hod (4 hod) – IPOS Jeseník
Dávkové systémy
Ing. Libor Jurčák – vedoucí oddělení hmotné nouze ÚP Bruntál

Na semináři se dozvíte o základních dávkách vztahujících se k náhradní rodinné péči, jejich
změnách a formách, lektor se zaměří také na způsoby jak o ně žádat.
•

10. 2. 2018 od 12:30 do 15:30 hod (4 hod) – IPOS Jeseník
Právní aspekty náhradní rodinné péče
Mgr. Ivan Olšovec - právník

Na příkladech z praxe budou uváděny jednotlivé právní pohledy na případy, jejich
řešení a pomoc pěstounům při jednání se soudy.
10. 2. úvodní informativní seminář k víkendovému vzdělávacímu pobytu
•

30. 5. 2018, 8:30 - 12:00 (5 hod) – kancelář Eurotopia
Záchranné sbory a jak je využít - Hasiči
Petr Vrba - zasloužilý a oceněný hasič ze zásahové jednotky v Jeseníku

Na praktických případech lektor předvede krizové situace a jednotlivé možnosti řešení,
jak a kde si říci o pomoc.
•

30. 5. 2018, 12:30 - 16:00 (5 hod) – kancelář Eurotopia
Sexuální chování a prevence u dětí
Mgr. Jana Kašpárková - dětská psycholožka

Na příkladech z praxe se lektorka zaměří na jednotlivé typy chování dětí a způsoby jak
je řešit.

Masarykovo náměstí 159, 790 01 Jeseník

27. 4. 2018, 16:00 hod - 28. 4. 2018, 18:00 (16 hod)
Víkendový vzdělávací program
Kde: Hotel Stará pošta Filipovice
Spoj autobusem z Jeseníku 14:05
Začátek: 27. 4. 16:00
Konec: 28. 4. 16:00
Spoj autobusem z hotelu 17:08
Program:
27.4.
16:00 – přivítání, ubytování, předání organizačních záležitostí
vzdělávací program
18:00 – večeře
19:00 – 20:00 – společný vzdělávací program pro pěstouny s dětmi
28.4.
8:00 - snídaně
9:00 – vzdělávací program
12:00 – oběd
13:30 – vzdělávací program
16:00 – společné zakončení, balení a odjezd
Vzdělávací témata:
• Rodinné systémy, rodinné mapy, vliv traumatu na vývoj dítěte
• První pomoc při dětských úrazech, prevence nemocí
Pro děti je během vzdělávacích programů připraven doprovodný program – výlety,
hry, vodní aktivity v místním wellness, pro menší děti je zajištěna plná péče.
Vybavení pro děti na program:
• Oblečení a obuv do přírody (dle venkovních podmínek)
• Baťůžek na výlet (na svačinku a pití)
• Plavky (k dispozici je vnitřní bazén)
• Oblečení do hotelu

Kapacita hotelu je omezena. Pro rezervaci prosím kontaktujte svého klíčového pracovníka
nebo využijte následujících kontaktů:

I david.koukal@eurotopia.cz I tel: 732 866 389 I
Masarykovo náměstí 159, 790 01 Jeseník

