
 

 

 

 

Termín a místo:      
6. - 8. 10. 2017               
Horský hotel Sněženka, Hynčice pod Sušinou 15   

Vzdělávání v rozsahu 18 hodin    
Program pro děti zajištěn po celou dobu vzdělávání 

Témata a lektoři:    
 Starej se o sebe (Helena Kostelníková, 2 hodiny) 
 Jak se nedostat do problémů při výkonu pěstounské péče, Dospívání dětí v náhradní rodinné péči  

(MUDr. Dagmar Zezulová a Pavla Bažantová, 16 hodin) 
 Relaxace tvorbou aneb odborný sobotní program pro děti (Helena Kostelníková) 

 

Cena za celý víkend: V ceně je zahrnuto:        
Dospělý (účastník vzdělávání) - 4500 Kč ubytování v pokojích s vlastním sociálním zařízením 
Dítě - 3000 Kč celodenní strava (od páteční večeře do nedělní oběda) 
Dítě bez nároku na stravu a lůžko apod. dle osobní domluvy svačinky a celodenní pitný režim pro děti 
 vzdělávací program pro pěstouny 
 dopolední sobotní odborný program pro děti 
 doprovodný program pro děti po celé vzdělávání 
    

Pro získání osvědčení na 18 hodin vzdělávání je nutné absolvovat celý program! 

Program začíná páteční večeří a končí nedělním obědem. 
Bližší informace budou zaslány nejpozději začátkem září 2017. 

Přihlášky posílejte do 30.6.2017 na email jaroslava.stoklasova@maltezskapomoc.cz nebo poštou  
na adresu Maltézská pomoc, o.p.s., Mgr. Jaroslava Stoklasová, Wurmova 7, 779 00, Olomouc  

Víkendový vzdělávací pobyt  

pro pěstouny 2017 



 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?           Lektorky:  

1. Starej se o sebe           Helena Kostelníková - zakladatelka a lektorka Školy  

Aneb pokud člověk umí pečovat o sebe,         Lidové psychologie (Akademie Madami), výtvarnice  

může být záchranným kruhem pro jiné.     

 kam jde Vaše mysl, tam jde Váš život     MUDr. Dagmar Zezulová - pěstounka, zakladatelka Děti   

 gymnastika mozku       patří domů, z.s., autorka publikací o náhradní rodinné péči 

 správné odpočívání        

 co o sobě víme       Pavla Bažantová - pěstounka, klíčová pracovnice v Děti 

 večer s kytarou        patří domů, z.s., lektorka přípravných kurzů pro pěstouny 

 

 

2. Jak se nedostat do problémů při výkonu pěstounské péče 

 právní aspekty náhradní rodinné péče – zákon  

o sociálně právní ochraně dětí, občanský zákoník 

 plnoletost dětí, další studium, ukončení pěstounské péče   Sobotní program pro děti  

svéprávnost a invalidní důchod      - relaxace tvorbou (enkaustika, malba,  

 kazuistiky     jiná tvorba) 

- hry          

3. Dospívání dětí v náhradní rodinné péči     -  vycházka atd. 

 krize identity, rizikové chování – projevy, kazuistiky, 

krizové plány 

 sexualita, specifika u dětí v náhradní rodinné péči 

 diskuze, prostor pro vlastní témata pěstounů 


