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18.2.-23.2.
Ski areál                    

Monínec

Jarní prázdniny Praha-východ, Praha-západ, 

Mělník-pobyt pro 26 dětí od 6-17 let, zaměřený 

na zimní sporty, výuku lyžování s instruktory, 

plavání, relaxační terapie atd.

Kateřina Šlajsová

4.3.-9.3.
Ski areál                     

Monínec

Jarní prázdniny Příbram-pobyt pro 26 dětí od 2-

17 let, zaměřený na zimní sporty, výuku 

lyžování s instruktory, plavání, relaxační terapie 

atd.

Kateřina Šlajsová

20.3.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                      

v rozsahu 6 hodin                                                     

lektor:                                                                       

Doc.PhDr. Stanislav Navrátil                          

"Problémy s výchovou dětí v NRP"

Bc. Michaela Vydrová                        

24.4.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                     

lektor:                                                                       

JUDr. Martin Vích                                           

"Dědictví v kontextu dětí svěřených v NRP"

Bc. Michaela Vydrová                        

11.5-13.5.
hotel ASTRA                     

Srby-Tuchlovice  

Pobytové vzdělávání pěstounů s péčí o svěřené 

dítě - 3 denní vzdělávací pobyt s možností 

získání 24 vzdělávacích hodin, dále s animačním 

programem pro děti, workshopy, individuální a 

osobní konzultace s přednášejícími, večerní 

kluby

Ing. Pavel Vydra

18.5-20.5.
penzion Nový Mlýn       

Staré Splavy

Pobytové vzdělávání pěstounů s péčí o svěřené 

dítě - 3 denní vzdělávací pobyt s možností 

získání 24 vzdělávacích hodin, dále s animačním 

programem pro děti, workshopy, individuální a 

osobní konzultace s přednášejícími, večerní 

kluby

Ing. Pavel Vydra

  KVĚTEN

  DUBEN

Plánovaný přehled akcí v roce 2018

    Vzdělávací a pobytové služby Poradenského centra 

  LEDEN  

  ÚNOR 

  BŘEZEN

https://www.google.cz/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mojola.blog.cz/1011/tema-tydne-prvni-vlocka&h=0&w=0&tbnid=p2kwzTL49nFSLM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=wsYioLlST-QX0M&tbm=isch&ei=6hAtVOvLIIvmarregNgE&ved=0CAoQsCUoAg
https://www.google.cz/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mojola.blog.cz/1011/tema-tydne-prvni-vlocka&h=0&w=0&tbnid=p2kwzTL49nFSLM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=wsYioLlST-QX0M&tbm=isch&ei=6hAtVOvLIIvmarregNgE&ved=0CAoQsCUoAg
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/images/44/440990/red-outline-plants-flower-flowers-cartoon-orange-border-spring-free-daisy-raphael-seban-sunflower-borders-hawaiian_f.jpg&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/image/red-outline-plants-flower-flowers-cartoon-orange-border_440990.html&h=399&w=425&tbnid=NFLgmu23p2KfHM:&zoom=1&docid=5DevFOWHmYU2IM&ei=YRItVJmAFuKgyAPQ74CIDg&tbm=isch&ved=0CBQQMygMMAw4yAE&iact=rc&uact=3&dur=1358&page=7&start=191&ndsp=33
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/images/44/440990/red-outline-plants-flower-flowers-cartoon-orange-border-spring-free-daisy-raphael-seban-sunflower-borders-hawaiian_f.jpg&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/image/red-outline-plants-flower-flowers-cartoon-orange-border_440990.html&h=399&w=425&tbnid=NFLgmu23p2KfHM:&zoom=1&docid=5DevFOWHmYU2IM&ei=YRItVJmAFuKgyAPQ74CIDg&tbm=isch&ved=0CBQQMygMMAw4yAE&iact=rc&uact=3&dur=1358&page=7&start=191&ndsp=33
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/images/44/440990/red-outline-plants-flower-flowers-cartoon-orange-border-spring-free-daisy-raphael-seban-sunflower-borders-hawaiian_f.jpg&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/image/red-outline-plants-flower-flowers-cartoon-orange-border_440990.html&h=399&w=425&tbnid=NFLgmu23p2KfHM:&zoom=1&docid=5DevFOWHmYU2IM&ei=YRItVJmAFuKgyAPQ74CIDg&tbm=isch&ved=0CBQQMygMMAw4yAE&iact=rc&uact=3&dur=1358&page=7&start=191&ndsp=33
https://www.google.cz/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mojola.blog.cz/1011/tema-tydne-prvni-vlocka&h=0&w=0&tbnid=p2kwzTL49nFSLM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=wsYioLlST-QX0M&tbm=isch&ei=6hAtVOvLIIvmarregNgE&ved=0CAoQsCUoAg
https://www.google.cz/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mojola.blog.cz/1011/tema-tydne-prvni-vlocka&h=0&w=0&tbnid=p2kwzTL49nFSLM&zoom=1&tbnh=225&tbnw=225&docid=wsYioLlST-QX0M&tbm=isch&ei=6hAtVOvLIIvmarregNgE&ved=0CAoQsCUoAg


4.6.-6.6.
hotel ASTRA                     

Srby-Tuchlovice

Pobytové vzdělávání pěstounů na přechodnou 

dobu s péčí o svěřené dítě         - 3 denní 

vzdělávací pobyt s možností získání 24 

vzdělávacích hodin, workshopy, individuální a 

osobní konzultace s přednášejícími, večerní 

kluby

Ing. Pavel Vydra

8.6.-10.6.

penzion SÁZAVKA a 

hotel KORMORÁN     

Zlenice       

ZAPLNĚNO   

Pobytové vzdělávání pěstounů s péčí o svěřené 

dítě - 3 denní vzdělávací pobyt s možností 

získání 24 vzdělávacích hodin, dále s animačním 

programem pro děti, workshopy, individuální a 

osobní konzultace s přednášejícími, večerní 

kluby

Ing. Pavel Vydra

14.7.-21.7.
Pod Kempem                              

Jesenice u Rakovníka

Pobyt pro 70 dětí od 6-17 let, zaměřený na letní 

aktivity, sportovní hry, arteterapie, výlety na 

známé turistické cíle v dané oblasti, vodácké 

základy s praktickými ukázkami, relaxační 

terapie atd.

Kateřina Šlajsová

11.8.-18.8.
RS Loužek                

Orlická přehrada

Pobyt pro 35 dětí od 6-17 let, zaměřený na letní 

aktivity, sportovní hry, arteterapie, výlety na 

známé turistické cíle v dané oblasti, vodácké 

základy s praktickými ukázkami, relaxační 

terapie atd.

Kateřina Šlajsová

7.9.-9.9.
hotel ASTRA                     

Srby-Tuchlovice   

ZAPLNĚNO   

Pobytové vzdělávání pěstounů s péčí o svěřené 

dítě - 3 denní vzdělávací pobyt s možností 

získání 24 vzdělávacích hodin, dále s animačním 

programem pro děti, workshopy, individuální a 

osobní konzultace s přednášejícími, večerní 

kluby

Ing. Pavel Vydra

25.9.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                     

lektor:                                                                       

Mgr. Pavla Rojová                                           

"Cvičební systémy v rehabilitaci dětí v NRP"

Bc. Michaela Vydrová                        

27.10.-30.10.
hotel KORMORÁN     

Zlenice

Podzimní prazdniny - pobyt pro 20 dětí ve věku 

4-17 let zaměřený na sportovní aktivity, 

arteterapie, relaxační terapie atd.

Kateřina Šlajsová

  ŘÍJEN

  ČERVEN

  ČERVENEC

  SRPEN

  ZÁŘÍ
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6.11.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                     

v rozsahu 6 hodin                                                     

lektor:  bude doplněn                                                                                                              

"Práce s dětmi ADHD a integrace pěstounských 

dětí do školního kolektivu"

Bc. Michaela Vydrová                        

9.-11.11.
hotel ASTRA                     

Srby-Tuchlovice

Pobytové vzdělávání pěstounů s péčí o svěřené 

dítě - 3 denní vzdělávací pobyt s možností 

získání 24 vzdělávacích hodin, dále s animačním 

programem pro děti, workshopy, individuální a 

osobní konzultace s přednášejícími, večerní 

kluby

Ing. Pavel Vydra

21.12.
KS Labuť                                           

Říčany

Vánoční besídka pro děti                                      z 

pěstounských rodin

Kateřina Šlajsová,                     

Lenka Kneiflová

  LISTOPAD

  PROSINEC
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