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Vážení pěstouni, 

s nadcházejícím školním rokem Vám opět nabízíme nové a věřím, že i zajímavé vzdělávací 
aktivity. Nabídku kurzů jsme se rozhodli obohatit o nová témata i lektory. Jako již tradičně          
si u nás můžete vybrat kurzy jednodenní i víkendové vzdělávací pobyty.  

Zaměřením kurzů vycházíme vstříc Vašim požadavkům i připomínkám. Všechna témata byla 
konzultována s klíčovými pracovnicemi jednotlivých poboček a měla by korespondovat 
potřebám, které jste nám sdělovali. 

Věříme, že s nabídkou i obsahem vzdělávacích aktivit pro 2. pololetí roku 2019 budete 
spokojeni a zákonná povinnost se pro Vás tak stane také příjemným a užitečným zážitkem.  

 
 
 

       
Mgr. Jana Horňáková – koordinátorka vzdělávání 
tel.: +420 733 142 438 
e-mail: pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz 
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Nabídka vzdělávacích aktivit Programu pro pěstounské rodiny 
pobočky Český Těšín 

pro 2. pol. 2019 
 
 
 

Pořadí 
kurzu 

Název kurzu 
Rozsah 

(hodiny) 
Datum 
konání 

Uzávěrka 
přihlášek 

Čas Místo konání 

1. 
Děti a emoce 

Mgr. Ester Heczková 
4 8.10.                   1. 10.  8:30 – 11:50 Český Těšín 

2. 

Pohled na 
pěstounství očima 

muže 

 Th.Dr. Cezary Andrzej 
Mizia, PhD. 

4 5.11. 29.10.  15:00–18:20 Český Těšín 

víkendové vzdělávání 
Mgr. Šárka Šimšová 

18  13. - 15. 9. 3. 9. 
Chata Lačnov 

 (Horní Lomná) 

víkendové vzdělávání 
Mgr. Zdeňka Szkanderová 

16 21. – 22. 9.  11. 9. 
Chata Lačnov 

(Horní Lomná) 

 
 

Místo konání jednodenních kurzů:  

 

na pobočce Programu pro pěstounské rodiny Český Těšín na adrese:  

Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín 
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1. Děti a emoce 
 

Datum konání: 8. 10. 2019 
 
Lektor:  Mgr. Ester Heczková  

Lektorka je matkou dvou dětí a klíčovou pracovnicí Programu pro 
pěstounské rodiny. Dříve pracovala s dětmi s postižením a 
dlouhodobě se věnovala dětem v dětském domově. 
 

 

Anotace: Emoce jsou nedílnou součástí každého člověka. Na semináři se 
budeme sdílet o tom, jak se vyznat ve svých emocích a umět je 
pojmenovat a jak prakticky pomáhat našim dětem vyjadřovat emoce 
a ventilovat pocity tak, aby to bylo přijatelné pro ně i okolí.  

 
Kapacita:  15 osob  
 
 
 
 
 

2. Pohled na pěstounství očima muže 
 

Datum konání: 5. 11. 2019 
 
Lektor:  Th.Dr. Cezary Andrzej Mizia, PhD 
 Otec čtyř dětí a pěstoun, teolog a spisovatel. Se zálibou objevuji 

hloubku a bohatství různých kultur a náboženství. Jako duchovní rád 
pomáhám lidem v roli poradce a doprovázím je v životě. Zajímám se o 
vaření a mezinárodní kuchyni, baví mě cestování, jsem nadšeným 
čtenářem a kinomanem.  

 
Anotace: Kurz naplněný svědectvím otce tří dětí, který se stal otcem - 

pěstounem pro čtvrté dítě.  Radosti a zármutky muže jako 
náhradního rodiče. Kde najít motivaci a sílu vytrvat v tomto povolání 
a jak překonat krizové situace. Může nám Bible, literatura a film na 
této cestě pomoci? 
 

Kapacita:  15 osob 
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Ceny vzdělávacích aktivit 
 

Aktivita Cena za osobu mající dohodu s SD Cena za osobu (externisté) 

Jednodenní kurz – 
základní 

zdarma 220 Kč / hod. 

Příspěvek na 
víkendový pobyt 

200,- / den / dospělí a děti nad 12 let 
100,- / den / dítě do 12 let 

350 Kč / hod. 

Hlídání dětí během 
vzdělávání 

zdarma 
300 Kč / den – víkendové pobyty 
50 Kč / hod. – jednodenní kurzy 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, jedná se o konečnou cenu. 

 

Způsob přihlašování 
 

 Pěstouni, kteří mají uzavřenou dohodu se Slezskou diakonií, se přihlašují u svých 
klíčových pracovníků nejpozději 7 dnů před konáním vzdělávací aktivity. 

 Externisté se přihlašují prostřednictvím své doprovodné organizace nebo 
prostřednictvím pracovníků jednotlivých poboček Programu pro pěstounské 
rodiny, případně přímo koordinátorce vzdělávání.   

 Informace o zpracování osobních údajů účastníků vzdělávacích aktivit z řad klientů 
Slezské diakonie i externích zájemců jsou k dispozici na: 
http://pestouni.slezskadiakonie.cz/dulezite-dokumenty a na vyžádání u pracovníků 
Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie. 

 Odhlášení lze provést prostřednictvím pracovníka pobočky Programu pro 
pěstounské rodiny případně přímo koordinátorce vzdělávání nejméně 3 pracovní 
dny před realizací vzdělávání.  

 
Způsob úhrady u externích účastníků 
 

 Přímo na místě vzdělávání v hotovosti, případně na základě objednávky formou 
úhrady vystavené faktury po realizaci vzdělávání.  

 

http://pestouni.slezskadiakonie.cz/dulezite-dokumenty

