
Termín Místo konání Název akce - popis odpovědná osoba ÚSMĚVU

xxx xxx xxx xxx

26.2.-3.3.
Ski areál                     

Monínec

Lyžařský pobyt pro děti od 6-17 let, zaměřený 

na  výuku lyžování s instruktory, plavání, 

relaxační terapie -                                             

nutné lyžařské vybavení

Bc. Kateřina Hubáčková              

tel.: 727 935 242                      

23.3.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                   

Bc. Michaela Vydrová                

tel.: 724 259 125                      

20.4.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                   

Bc. Michaela Vydrová                

tel.: 724 259 125      

19.5.-21.5.
hotel ASTRA                     

Srby-Tuchlovice  

Pobytové vzdělávání pěstounů na přechodnou 

dobu a pěstounů zprostředkovaných  s péčí o 

svěřené dítě - 3 denní vzdělávací pobyt s 

možností získání 24 vzdělávacích hodin, dále 

workshopy, individuální a osobní konzultace s 

přednášejícími

objednávky - Ing. Pavel Vydra 

tel.: 739 497 228                                                                               

  DUBEN

Plánovaný přehled akcí v roce 2023

    Vzdělávací a pobytové služby Poradenského centra 

  LEDEN  

  ÚNOR 

  BŘEZEN

  KVĚTEN
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9.6.-11.6.
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

objednávky - Ing. Pavel Vydra 

tel.: 739 497 228                                    

23.6.-25.6.
RS Spotrhotel  

Trhovky - Orlík 

Pobytové vzdělávání pěstounů s péčí o 

svěřené dítě  - 3 denní vzdělávací pobyt s 

možností získání 24 vzdělávacích hodin, 

workshopy, individuální a osobní konzultace s 

přednášejícími

objednávky - Ing. Pavel Vydra 

tel.: 739 497 228                                 

15.7.-22.7.
RS Cihelna, obec 

Radětice u Bechyně

Pobyt pro 50 dětí od 6-17 let, zaměřený na letní 

aktivity s celotáborovou hrou, dále sportovní 

hry, arteterapie, výlety na známé turistické cíle 

v dané oblasti, koupání atd.

Bc. Kateřina Hubáčková             

tel.: 727 935 242                            

xxx xxx xxx xxx

15.9.-17.9.
RS Club Lávka   

Chocerady

Pobytové vzdělávání pěstounů s péčí o 

svěřené dítě  - 3 denní vzdělávací pobyt s 

možností získání 24 vzdělávacích hodin, 

workshopy, individuální a osobní konzultace s 

přednášejícími

objednávky - Ing. Pavel Vydra 

tel.: 739 497 228                                

21.9.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                     

Bc. Michaela Vydrová                 

tel.: 724 259 125      

13.10.-15.10.
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

objednávky - Ing. Pavel Vydra 

tel.: 739 497 228                                

19.10.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                   

v rozsahu 6 hodin                                                     

Bc. Michaela Vydrová                  

tel.: 724 259 125      

  ŘÍJEN

  ČERVEN

  ČERVENEC

  SRPEN

  ZÁŘÍ

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://files.pomoc8.webnode.cz/200048515-23b7b25aa1/hodinovy manzel-hrabani listi.png&imgrefurl=http://www.volejferdu.cz/hrabani-listi/&h=215&w=235&tbnid=kSAbAWGmVke8wM:&zoom=1&docid=-6ecM4VcyXsqsM&ei=zAMtVLqVPMzVavGOgpAH&tbm=isch&ved=0CAwQMygEMAQ4ZA&iact=rc&uact=3&dur=736&page=5&start=96&ndsp=25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://files.pomoc8.webnode.cz/200048515-23b7b25aa1/hodinovy manzel-hrabani listi.png&imgrefurl=http://www.volejferdu.cz/hrabani-listi/&h=215&w=235&tbnid=kSAbAWGmVke8wM:&zoom=1&docid=-6ecM4VcyXsqsM&ei=zAMtVLqVPMzVavGOgpAH&tbm=isch&ved=0CAwQMygEMAQ4ZA&iact=rc&uact=3&dur=736&page=5&start=96&ndsp=25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://files.pomoc8.webnode.cz/200048515-23b7b25aa1/hodinovy manzel-hrabani listi.png&imgrefurl=http://www.volejferdu.cz/hrabani-listi/&h=215&w=235&tbnid=kSAbAWGmVke8wM:&zoom=1&docid=-6ecM4VcyXsqsM&ei=zAMtVLqVPMzVavGOgpAH&tbm=isch&ved=0CAwQMygEMAQ4ZA&iact=rc&uact=3&dur=736&page=5&start=96&ndsp=25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://files.pomoc8.webnode.cz/200048515-23b7b25aa1/hodinovy manzel-hrabani listi.png&imgrefurl=http://www.volejferdu.cz/hrabani-listi/&h=215&w=235&tbnid=kSAbAWGmVke8wM:&zoom=1&docid=-6ecM4VcyXsqsM&ei=zAMtVLqVPMzVavGOgpAH&tbm=isch&ved=0CAwQMygEMAQ4ZA&iact=rc&uact=3&dur=736&page=5&start=96&ndsp=25


23.11.
Říčany                          

hotel Pavilon

Vzdělávání osob pečujících / pěstounů                     

v rozsahu 6 hodin                                                     

Bc. Michaela Vydrová                 

tel.: 724 259 125      

8.12.
KS Labuť                                           

Říčany

Vánoční besídka pro děti                                      z 

pěstounských rodin
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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