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xxx xxx xxx xxx
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7.3.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                      

v rozsahu 6 hodin                                                     

lektor:                                                                       

Mgr. Helena Fialová                                        

"Drogy"

Bc. Michaela Vydrová                   

tel. 724259125                        

10.3.-15.3.
Ski areál                     

Monínec

Jarní prázdniny - pobyt pro 26 dětí od 6-17 let, 

zaměřený na zimní sporty, výuku lyžování s 

instruktory, plavání, relaxační terapie atd.

Kateřina Hubáčková                      

tel. 727935242

16.4.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                     

lektor:                                                                       

Veronika Kalátová                                            

"Finanční gramotnost"

Bc. Michaela Vydrová                  

tel. 724259125                      

10.5-12.5.
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                             

tel. 739497228

17.5-19.5.
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                                 

tel. 739497228

  KVĚTEN

  DUBEN

Plánovaný přehled akcí v roce 2019

    Vzdělávací a pobytové služby Poradenského centra 

  LEDEN  

  ÚNOR 

  BŘEZEN
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3.6.-5.6.
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                            

tel. 739497228

7.6.-9.6.
penzion SÁZAVKA a 

hotel KORMORÁN     

Zlenice          

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          

tel.739497228

13.7.-20.7.
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                         

tel. 727935242

3.8.-10.8. RS LITES v Českém Ráji

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 Hubáčková                            

tel. 727935242

6.9.-8.9.
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         

tel.739497228

24.9.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                     

lektor:                                                                       

JUDr. Martin Vích                                          

"Exekuce"

Bc. Michaela Vydrová                   

tel. 724259125                      

xxx xxx xxx xxx

  ŘÍJEN

  ČERVEN

  ČERVENEC

  SRPEN

  ZÁŘÍ
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8.-10.11.
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                                 

tel. 739497228

19.11.
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                     

tel. 724259125                       

12.12. Mělník
Vánoční posezení s pěstouny na přechodnou 

dobu                                 
kolektiv

13.12.
KS Labuť                                           

Říčany

Vánoční setkání  s                                   

pěstounskými rodinami
kolektiv

Kontakt:

Poradenské centrum pro rodinu a děti –„ÚSMĚV“, z.s.,

IČ: 012 86 757, DIČ: CZ 012 86 757

Ing. Pavel Vydra – předseda z.s., tel.: 739 497 228

Bc. Michaela Vydrová –ředitelka organizace, tel.: 724 259 125

se sídlem: Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy

korespondenční adresa: Rýdlova č. 339/8, 251 01 Říčany u Prahy

  LISTOPAD

  PROSINEC
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