
Termín Místo konání Název akce - popis odpovědná osoba ÚSMĚVU

28.1.-1.2. Ski areál Monínec

Pololetní prázdniny pouze pro lyžaře od 11-17 

let, zaměřený na zimní sporty,zdokonalení 

lyžování s instruktory, plavání, relaxační terapie 

atd.

Kateřina Hubáčková

23.2.-28.2. Ski areál Monínec

Jarní prázdniny -pobyt pro děti od 6-15 let, 

zaměřený na lyžaře začátečníky, výuku lyžování 

pro pokročilé s instruktory, plavání, relaxační 

terapie atd.

Kateřina Hubáčková

17.3.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                      

v rozsahu 6 hodin                                                     

téma: Attachment (citové pouto) - jeho 

poruchy a následky. Jak mohu pomoci ?                                                                                                          

Bc. Michaela Vydrová           

Bc. Michaela Rybová                       

21.4.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                     

Vývojová stádia dětí z pohledu pracovníka v 

PPP                                                                                                                

Bc. Michaela Vydrová           

Bc. Michaela Rybová

15.5-17.5.
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

22.5-24.5.
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
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1.6.-3.6.
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

5.6.-7.6.

penzion a rekreační 

středisko Klub Lávka, 

Chocerady, ok. 

Benešov  

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

18.7.-25.7.
RS Pod Kempem                              

Jesenice u Rakovníka

Pobyt pro 50 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 Hubáčková

9.8.-15.8.

penzion a rekreační 

středisko Klub Lávka, 

Chocerady, okr. 

Benešov  

Pobyt pro 25 dětí od 12-17 let, zaměřený na 

turisticko - vodácký pobyt
Kateřina Hubáčková

11.9.-13.9.

penzion a rekreační 

středisko Klub Lávka, 

Chocerady, okr. 

Benešov       

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

2.-4.10. hotel Astra Srby 

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

6.10.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                     

téma : Kiberkriminalita a novinky s tím spojené                                                                                                            

Bc. Michaela Vydrová           

Bc. Michaela Rybová                       

  ŘÍJEN

  LISTOPAD

  ČERVENEC

  SRPEN

  ZÁŘÍ
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3.11.
Říčany                     

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                     

v rozsahu 6 hodin                                                     

téma:    Jak pracovat s dítětem s výchovnými 

problémy z pohledu etopeda            

Bc. Michaela Vydrová           

Bc. Michaela Rybová 

19.11.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                     

v rozsahu 6 hodin                                                     

téma: Jak vychovávat holky a jak vychovávat  

kluky - téma pro psychologa                                                                                                              

Bc. Michaela Vydrová           

Bc. Michaela Rybová                      

16.12. Mělník
Vánoční setkání s pěstouny na přechodnou 

dobu                                 
kolektiv

18.12.
KS Labuť                                           

Říčany

Vánoční setkání pro všechny děti                                      

a jejich pěstouny
kolektiv

  PROSINEC
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