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1  JAK PODPOROVAT DOBRÉ „JÁ“ DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI 

 Interaktivní přednáška s možností sdílení zkušeností 
zaměřená na seznámení se s principy budování 
pozitivního přístupu dítěte k sobě samému, vyvarování se 
neúčelných postupů (hodnocení x podpora, soucit x 
empatie) a na podporu pozitivních vztahů v pěstounské 
rodině. 

Mgr. Klára Tomková  
sociální pracovnice  

středa  
17. 1. 2018 

9:15 – 12:30  
3 hodiny 

 

2  ZVLÁDÁNÍ IMPULZIVITY A AGRESE U DÍTĚTE 

 

Agrese jako přirozenost a forma chování, impulzivita a 
agrese v různých vývojových stádiích dítěte, agrese 
jako účelové chování, agrese a patologický vývoj, 
zvládání agrese v rodině, praktická práce se situacemi 
v rodinách pěstounů. 

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog 

a psychoterapeut 

neděle  
28. 1. 2018 

9:15 – 13:30  
4 hodiny 

 

3  TRESTY VE VÝCHOVĚ DĚTÍ - ANO ČI NE?  

 Tresty a oceňování v rámci výchovy. Fyzické a 
psychické tresty a jejich riziko. Práce s modelem 
„logických důsledků“. Rizika rigidity výchovných 
modelů minulých generací pro generaci Z.  

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog  

a psychoterapeut 

neděle  
28. 1. 2018 

14:00 – 18:15  
4 hodiny 

 

4  DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE V ROCE 2018 

 
Interaktivní přednáška s možností sdílení zkušeností  
s cílem podat základní přehled o dávkovém systému 
pro pěstouny. 

Mgr. Zuzana Zárasová  
odbor rodiny a 

dávkových systémů 
MPSV 

středa  
21. 2. 2018 

9:15 – 12:30  
3 hodiny 

 
 

5  DÍTĚ S PORUCHOU UČENÍ  

 

Jak pracovat s dítětem s poruchou učení. Dyslexie, 
dysortografie, dysgrafie, porucha pozornosti aj. 
Školní příprava. Režim. Návyky. Jak motivovat děti ke 
studiu. 

Mgr. Petra Priknerová 
speciální pedagožka 
a psychoterapeutka 

sobota  
24. 2. 2018 

9:15 – 13:30  
4 hodiny 



 

 

 

6  VÝCHOVA CHLAPCŮ 

 
Jak vychovat kluky a nepřijít o rozum? Seminář nad 
konkrétními problémy, se kterými se setkáváte při 
výchově kluků. 

Mgr. et Mgr. Vlaďka 
Bartáková, PhD. 

psycholožka 
a psychoterapeutka 

sobota  
24. 2. 2018 

14:00– 18:15  
4 hodiny 

 

7  PROČ SE NAŠIM DĚTEM NEDAŘÍ VE ŠKOLE  

 

Interaktivní přednáška s možností sdílení zkušeností 

zaměřená na příčiny školní neúspěšnosti dětí 
v pěstounské péči, a jak jim s tím můžeme pomoci 
my, jejich dospělí.  

Mgr. Lenka Fořtová 
speciální pedagožka 
a psychoterapeutka 

středa  
14. 3. 2018 

9:15 – 12:30  
3 hodiny 

 

8  ZÁVISLOST NA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH A JAK JI ŘEŠIT 

 

Moderní technologie a závislosti na nich, jak 
rozpoznat jejich projevy, modely výchovy v rodině 
pomáhající vyhnout se závislostnímu chování, 
náhradní program, rizika a zisky plynoucí z 
informačního kyberprostoru internetu. 

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog 

a psychoterapeut 

sobota  
24. 3. 2018 

9:15 – 13:30  
4 hodiny 

 

9  
SEXUALITA U DĚTÍ, PSYCHOSEXUÁLNÍ VÝVOJ DÍTĚTE OD 
DĚTSTVÍ K DOSPÍVÁNÍ 

 

Interaktivní vzdělávací seminář zaměřený na posílení 
kompetencí pěstounů a vychovávajících v oblasti 
vývoje sexuality dítěte od narození do dospělosti, 
respektování a podpora zdravého psychosexuálního 
zrání, prevence rizikového chování spojeného se 
sexualitou a partnerskými vztahy. 

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog  

a psychoterapeut 

sobota  
24. 3. 2018 

14:00 – 18:15  
4 hodiny 

 

 

 



 

 

10  PRÁVO PRO PĚSTOUNY 

 
Seminář poskytne informace z oblasti práv a 
povinností pěstounů, biologických rodičů a dítěte v 
pěstounské péči. 

Mgr. Markéta Tillerová 
advokátka v oblasti 

rodinného práva 

čtvrtek  
5. 4. 2018 

16:00 – 20:15  
4 hodiny 

 

11  BEZ VZTAHU NELZE VYCHOVÁVAT 

 

Interaktivní zážitkový seminář, který je zaměřen na 
základní vztahovou vazbu k blízké osobě, a to 
z pohledu přijatého dítěte i samotných pěstounů. 
 

Mgr. Lucie Salačová 
metodička NRP, 

odborná garantka, 
lektorka a facilitátorka 

sobota  
7. 4. 2018 

9:15 – 13:30  
4 hodiny 

 

12  
 

VYTVÁŘÍME KNIHU ŽIVOTA 

 

Interaktivní zážitkový seminář, který se bude věnovat 
tématu integrace dítěte a vytváření jeho přítomné a 
budoucí stability, jež se zakládá na práci s minulostí 
dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině. 
 

Mgr. Lucie Salačová 
metodička NRP, 

odborná garantka, 
lektorka a facilitátorka 

sobota  
7. 4. 2018 

14:00 – 18:15  
4 hodiny 

 

13  PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE 

 
Interaktivní přednáška s možností sdílení zkušeností s 
cílem seznámit se s principy vývoje dítěte, jejichž 
znalost podpoří jeho dobrý vývoj a rozvoj. 

MUDr. Zlatko Marinov  
Pediatrická klinika FN 

Motol a 2. LF UK Praha 

středa  
11. 4. 2018 

9:15 – 12:30  
3 hodiny 

 

  



 

 

14  
JAK KOMUNIKOVAT V RODINĚ A JAK KOMUNIKOVAT S 
BIOLOGICKOU RODINOU DÍTĚTE 

 

Základní pravidla otevřené transparentní 
komunikace, seznámení se zdravými a nezdravými 
styly komunikace (asertivita, vyjednávání, 
manipulace, pasivní agrese, agresivní komunikační 
styl apod.). 

PhDr. Martina 
Neprašová, Ph.D. 

dětská psycholožka a 
psychoterapeutka 

sobota  
28. 4. 2018 

9:15 – 13:30  
4 hodiny 

 

15  PUBERTA A DOSPÍVÁNÍ DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI 

 

Čím je jiná puberta a dospívání dítěte, které 
nevyrůstá se svými rodiči? Jaká jsou její úskalí, s čím 
musíme počítat v období adolescence, kdy se dítě 
na jedné straně potřebuje separovat od svých 
dospělých, a na straně druhé se jeho sebepřijetí 
stále váže na to, jak se k němu chovají. 

Mgr. Ivana Janišová 
klinická psycholožka 
a psychoterapeutka 

sobota  
28. 4. 2018 

14:00 – 18:15  
4 hodiny 

 

16  
 

JAK PRACUJE TERAPEUT  

 

Interaktivní přednáška s možností sdílení zkušeností 

zaměřená na seznámení se s principy práce 
psychoterapeuta a průběhem 
psychoterapeutického setkání.  

Mgr. Miluše Baginská 
Suntychová 

psychoterapeutka 

středa  
9. 5. 2018 

9:15 – 12:30  
3 hodiny 

 

17  SPOLUPRÁCE PĚSTOUNŮ S BIOLOGICKOU RODINOU DÍTĚTE  

 

Spolupráce s různě spolupracujícími typy 
biologických rodičů. Jak ochránit dítě před 
patologickým vlivem biologického rodiče. Kontakt 
biologických rodičů s dospívajícím dítětem. 
Pěstounské dítě a jeho případný odchod z rodiny. 
Podpora fungujícího vztahu s biologickými rodiči. 

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog 

a psychoterapeut 

sobota  
19. 5. 2018 

9:15 – 13:30  
4 hodiny 

 

  



 

 

 

18  
JAK SI UTVÁŘET ŽIVOTNÍ PROSTOR S OHLEDEM NA 
POTŘEBY DÍTĚTE A RODINY 

 

Životní prostor jako součást našich potřeb, bytový 
habitat a jeho specifika (teritoria v bytě, hranice, 
teritoriální značky, trasy, zóny, vrstvy), práce se 
soukromím členů rodiny, patologie vzniklé z 
narušování osobních bublin. Dítě a prostor z hlediska 
jeho vývoje a potřeb. 

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog 

a psychoterapeut 

sobota  
19. 5. 2018 

14:00 – 18:15  
4 hodiny 

 

19  
JAK NASTAVOVAT DÍTĚTI HRANICE PŘI POUŽÍVÁNÍ 
ELEKTRONIKY 

 

Interaktivní přednáška s možností sdílení zkušeností 

zaměřená mimo jiné na to, jak zajistit bezpečí dítěte 
v internetovém světě nebo jak nastavit dítěti hranice 
v oblasti užívání počítače, chytrých telefonů či 
tabletů. 

Mgr. Petra Priknerová 
speciální pedagožka 
a psychoterapeutka 

středa  
13. 6. 2018 

9:15 – 12:30  
3 hodiny 

 

20  
VZTAHY V RODINĚ PŘI POSKYTOVÁNÍ PŘÍBUZENSKÉ 
PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

 Interaktivní přednáška s možností sdílení zkušeností 

zaměřená na oblast vztahů v pěstounské rodině. 

Mgr. Ivana Janišová 
klinická psycholožka 
a psychoterapeutka 

středa  
12. 9. 2018 

9:15 – 12:30  
3 hodiny 

 

 

21  VÝCHOVA DÍTĚTE K FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

 

Interaktivní vzdělávací seminář zaměřený na posílení 
kompetencí v oblasti výchovy dítěte k dostatečné 
finanční gramotnosti. Nabízí informace, jak 
preventivně chránit dítě i sebe před nebezpečím 
spojeným s rizikovým chováním spojeným s 
financemi, půjčkami a různými nákupy. 

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog 

a psychoterapeut 

sobota  
22. 9. 2018 

9:15 – 13:30  
4 hodiny 

 



 

 

22  JAK ZVLÁDAT ZÁTĚŽ A STRES 

 

Seminář je orientovaný na psychohygienu pěstounů 
– na  dovednost efektivního zvládání stresových 
situací a zátěže vyplývající z rolí v rodině a na 
prevenci syndromu vyhoření. 

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog 

a psychoterapeut 

sobota  
22. 9. 2018 

14:00 – 18:15  
4 hodiny 

 

23  ŘÍZENÍ RODINNÉHO ROZPOČTU 

 

Praktické finanční plánování rodiny, spotřebitelské 
úvěry, různé půjčky. Postup při nesplácení i malých 
částek z telekomunikačních poplatků, pojištění atd. 
Platné zákony (např. exekuce zaviněná jinou 
osobou). Praktická zkouška plánování výdajů. Jak se 
bránit různým nabídkám typu: prodej služeb, 
výrobků s vyžádáním souhlasu po telefonu, 
předváděcí akce v bytě klienta atd. 

David Nepraš, Dis. 
poradce v oblasti 

finančního plánování 

čtvrtek  
4. 10. 2018 

16:00 – 20:15 
4 hodiny 

 

24  SPECIFIKA DĚTSKÉ VÝŽIVY 

 Interaktivní přednáška s možností sdílení zkušeností 

s cílem nabídnout informace z oblasti dětské výživy. 

MUDr. Zlatko Marinov  
lékař, Pediatrická 

klinika FN Motol a 2. LF 
UK Praha 

středa  
10. 10. 2018 
9:15 – 12:30  

3 hodiny 

 

25  PROČ VLASTNĚ DÍTĚ ZLOBÍ 

 

Dožadování se pozornosti, vzdorovitý boj, krutá msta 
a naschvály, dělání se neschopným. Poznejte čtyři 
způsoby nevhodného chování dětí jako reakci na 
absenci prožitku sounáležitosti v rodině. Jak to 
rozklíčovat a jak dětem pomoci, aby se k nevhodným 
způsobům chování nemusely uchylovat. 

Mgr. et Mgr.  
Vlaďka Bartáková, PhD. 

psycholožka 
a psychoterapeutka 

sobota  
13. 10. 2018 
9:15 – 13:30 

4 hodiny 

 

 



 

 

26  PRÁVO, FINANCE A PĚSTOUNSKÁ PÉČE 

 

Seminář zaměřený na právní otázky: dluhy dětí v 
pěstounské péči, pěstounská péče a odkazování 
majetku, právní možnosti řešení finančních strastí a 
další. 

Mgr. Markéta Tillerová 
advokátka v oblasti 

rodinného práva 

sobota  
13. 10. 2018 

14:00 – 18:15 
4 hodiny 

 

27  JAK DÍTĚ PROŽÍVÁ ZTRÁTU A JAK MU MŮŽEME POMOCI 

 

Interaktivní zážitkový seminář, který se bude jemným 
způsobem věnovat tématu ztrát, a to z pohledu 
přijatého dítěte samotných účastníků. Seminář 
umožní porozumět chování dítěte a zaměří se na to, 
jak je možné ho podpořit v jeho zdravém vývoji. 

Mgr. Lucie Salačová 
metodička NRP, 

odborná garantka, 
lektorka a 

facilitátorka 

neděle  
14. 10. 2018 
9:15 – 13:30 

4 hodiny 

 

28  POCITY DĚTÍ PŘI PŘÍCHODU DO NÁHRADNÍ RODINY 

 

Interaktivní zážitkový seminář, který se bude věnovat 
tématu prožívání a chování dítěte, jemuž se mění 
jeho prostředí, a prožívání těch, kdo dítě na jeho 
životní cestě provázejí. Seminář pomůže porozumět 
chování dítěte, a jak je možné ho podpořit v jeho 
zdravém vývoji. 

Mgr. Lucie Salačová 
metodička NRP, 

odborná garantka, 
lektorka a 

facilitátorka 

neděle  
14. 10. 2018 

14:00 – 18:15 
4 hodiny 

 

 

29  
CITOVÉ POUTO V ŽIVOTĚ PĚSTOUNSKÉHO DÍTĚTE A JEHO 
PORUCHY 

 

Citové pouto a jeho zásadní vztah k budoucímu 
vytváření citových vzorců dítěte s okolím.  Dítě 
s narušeným citovým poutem, jak a proč toto 
narušení vzniká, jak se projevuje a jak s takovým 
dítětem pracovat. 

PhDr. Martina Neprašová, 
Ph.D. 

dětská psycholožka 
a psychoterapeutka 

sobota  
3. 11. 2018 

9:15 – 13:30 
4 hodiny 

 

 



 

 

30  RESPEKT K POTŘEBÁM DÍTĚTE ZNAMENÁ JE ZNÁT 

 

Jak se vyvíjejí potřeby dítěte, které prošlo situací, 

kdy péče rodičů ztratila funkčnost. Čím se zabývají 

děti v myšlenkách v souvislosti s nefunkčností bio 

rodičovského páru v průběhu svého růstu, 

v jednotlivých obdobích svého dětství. 

Mgr. Ivana Janišová 
klinická psycholožka 
a psychoterapeutka 

sobota  
3. 11. 2018 

14:00 – 18:15 
4 hodiny 

 

31  JAK MŮŽEME LÉČIT PORUCHY CITOVÉ VAZBY 

 

Interaktivní přednáška s možností sdílení zkušeností 

zaměřená na seznámení se základními principy 
vzniku a vývoje citové vazby dítěte a o tom, jak 
můžeme léčit citovou vazbu člověka v jakémkoli 
věku. 

 

Mgr. Barbora 
Čeledová           

psycholožka, 
psychoterapeutka 

 

středa  
14. 11. 2018 
9:15 – 12:30 

3 hodiny 

 

32  DOSPÍVÁNÍ A HLEDÁNÍ OSOBNÍ IDENTITY DÍTĚTE 

 

Vývojová specifika daná dospíváním. Vývoj 
identity a problémy s tím spojené. Psychosexuální 
vývoj jedince. Práce s možnými problémy v oblasti 
sexuality, sebepoškozování, závislostního chování 
apod. Komunikace s dospívajícím. 

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog 

a psychoterapeut 

sobota  
17. 11. 2018 
9:15 – 13:30 

4 hodiny 

 

33  MODERNÍ TECHNOLOGIE – PŘÍNOSY A RIZIKA 

 

Interaktivní seminář zaměřený na posílení 
technické gramotnosti a bezpečí pěstounů v 
oblasti moderních technologií. Účastníci si 
přinesou mobilní telefony, tablety a jiné přístroje, 
se kterými se v rodině a ve vztazích s dětmi 
potýkají! 

PhDr. Vladimír Šik 
psycholog 

a psychoterapeut 

sobota  
17. 11. 2018 

14:00 – 18:15 
4 hodiny 

 

 

 



 

 

34  JAK VAŘIT A PÉCT KVALITNĚ, UŠETŘIT A POCHUTNAT SI 

 

Praktický seminář nabídne informace, tipy a 
techniky z oblasti zdravé, kvalitní a vyvážené 
stravy; zaměří se také na podporu zdravého 
každodenního životního stylu dítěte a celé rodiny. 

Milena Šalomounová 
lektorka pro zdravý 

životní styl 

sobota  
1. 12. 2018 

9:15 – 13:30 
4 hodiny 

 

35  
RODINNÉ RITUÁLY, TRADICE A SPOLEČNĚ PROŽITÝ ČAS 
JAKO PODPORA SOUDRŽNOSTI A VZTAHŮ  

 

Každodenní i každoroční rituály a tradice mají 
v rodině nezastupitelné místo. Jejich funkcí a 
možným využitím je podpora a posílení 
vzájemnosti, vztahů a soudržnosti v rodině. 

Mgr. Petra Priknerová 
speciální pedagožka 
a psychoterapeutka 

sobota  
1. 12. 2018 

14:00 – 18:15 
4 hodiny 
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PRAVIDLA ÚČASTI NA SEMINÁŘÍCH A PŘEDNÁŠKÁCH 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

 Telefonicky na čísle 739 482 877 

 E-mailem na adrese pestouni@cestounecestou.org 

 Písemně na adrese Doprovázení pěstounů Cestou necestou, 
Plzeňská 174, 150 00 Praha 5 

 Přihlašování do 30. listopadu 2018, je-li to možné 

 Pozdější přihlášení pouze pokud to umožní kapacita akce. 

 Přihlášením na semináře a přednášky pořádané organizací 
Cestou necestou přijímá OSPOD i účastník tato pravidla účasti 
na seminářích organizace Cestou necestou v uvedeném znění. 

POTVRZENÍ KONÁNÍ 
 Konání semináře či přednášky, na něž jste přihlášeni, Vám vždy 

včas potvrdíme.  

 O případném zrušení semináře nebo přednášky či jiných 
změnách Vás včas předem informujeme.    

OMLUVA Z AKCE  

 Ze semináře či přednášky, na které nemůžete přijít, je nutno se 
omluvit telefonicky či SMS zprávou na telefonním čísle 739 482 
877, e-mailem na adrese pestouni@cestounecestou.org nebo 
osobně nejpozději 24 hodin předem.  

 V případě neúčasti bez omluvy nebo pozdní omluvy bez 
řádného zdůvodnění jsme nuceni seminář účtovat, jako kdyby 
se přihlášený účastnil. 

KDO SE ÚČASTNÍ 
 Semináře a přednášky jsou určeny primárně pěstounům. Jejich 

partnerům a jiným rodinným příslušníkům je umožněna účast 
v případě volné kapacity. 

KDE SE KONÁ 

 Komunitní centrum Prádelna, Holečkova ulice 38A, Praha 5  

 Doprava: tramvaj 9, 10, 15, 16, 21, zastávka Bertramka nebo     
U Zvonu. 

 Případnou změnu místa konání předem oznámíme. 

http://www.cestounecestou.org/
mailto:info@cestounecestou.org
tel:/--+420%A0605%A0203%A0876
mailto:pestouni@cestounecestou.org
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PŘÍCHOD, PRŮBĚH 
 Přicházejte prosím 10 – 15 minut před začátkem akce.  

 Pokud lektor neurčí jinak, bude v průběhu akce jedna přestávka 
v době trvání maximálně 15 minut.   

NABÍZÍME, UVÍTÁME 

 Nabídka našich seminářů je vytvořena tak, aby Vám byla 
nápomocna a podpořila Vás při péči a výchově svěřeného 
dítěte.   

 Nabídka je sestavena komplexně tak, aby si každý z Vás v ní měl 
možnost nalézt oblast, která jej zajímá či v rodině aktuálně 
řeší. 

 Uvítáme, když se na semináře připravíte. Promyslete si dotazy, 
na něž byste rádi v rámci semináři dostali odpověď. 

 Neostýchejte se zeptat na to, co Vás zajímá, s čím si chcete 
vědět lépe rady, čemu byste rádi hlouběji porozuměli, čeho se 
obáváte nebo co Vás trápí.  

 Lektor je tu pro Vás! 

 Budeme rádi, když se v rámci semináře aktivně zapojíte. 

 Oceníme také Vaši zpětnou vazbu na spokojenost se 
vzděláváním, např. dobrovolným vyplněním dotazníku 
hodnocení semináře, který je vždy k dispozici u lektora, nebo 
sdělením hodnocení přítomným pracovníkům Cestou necestou. 

POTVRZENÍ O 
VZDĚLÁNÍ 

 Pěstoun má zákonem danou povinnost splnit ročně vzdělávání 
v rozsahu 24 hodin. Vzdělávací hodina činí 60 minut. 

 Pěstouni s dohodou uzavřenou s Cestou necestou obdrží vždy 
koncem kalendářního roku souhrnné osvědčení o vzdělání za 
absolvované semináře. 

 Pěstouni, kteří mají dohodu uzavřenou s příslušným OSPOD či 
jinou doprovázející organizací, obdrží osvědčení o absolvování 
po skončení jednotlivých seminářů nebo klubů pěstounů. 

DÍTĚ NA SEMINÁŘI 

 Děti jsou vítány, bude o ně postaráno. O účasti svého dítěte na 
semináři nás prosím informujte při přihlašování na seminář. 

 Nenahlášené dítě Vám nemůžeme pohlídat v případě, že není 
přítomen pracovník hlídání; současně není možné nechat dítě 
někde bez dozoru ani jej vzít s sebou na seminář. Účastník 
s nehlídaným dítětem se tedy nemůže semináře zúčastnit. 

 Nejpozději je možné dítě nahlásit 14 dní před konáním 
semináře. Jinak nemůžeme hlídání Vašeho dítěte spolehlivě 
zajistit.   

 Na středečních přednáškách není zajištěno hlídání dětí. 

 Z hlídání v průběhu semináře, na které je Vaše dítě přihlášeno a 
nemůžete přijít, je dítě nutno omluvit telefonicky, SMS zprávou, 
e-mailem či osobně nejpozději 24 hodin předem. 
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NEOMLUVA NA 
SEMINÁŘI 

 Nemůžete-li se na vzdělávací akci dostavit, prosím omlouvejte 
se co nejdříve. Na Vaše místo pravděpodobně čekají zájemci 
právě o toto vzdělávání.  

 V případě neúčasti bez omluvy nebo pozdní omluvy bez 
řádného zdůvodnění jsme nuceni seminář účtovat, jako kdyby 
se přihlášený účastnil. 

 V případě neúčasti bez omluvy nebo pozdní omluvy bez 
řádného zdůvodnění budou při přihlašování na další semináře 
upřednostněni zájemci, kteří mají řádnou docházku. 

 V případě neúčasti bez omluvy nebo pozdní omluvy bez 
řádného zdůvodnění není organizace povinna pěstounovi 
nabídnout počet seminářů v takovém rozsahu, aby byl schopen 
splnit svou  24 - hodinovou vzdělávací povinnost.  

OBČERSTVENÍ 
 Zajištěny jsou pro Vás teplé a studené nápoje.  

 Pokud jste přihlášeni na dva po sobě jdoucí sobotní semináře, 
doporučujeme vzít si s sebou větší svačinu. V okolí není možnost 
stravování. 

BEZPEČNOST 

 V případě mimořádné události je každý účastník vzdělávání 
povinen snažit se o záchranu životů a zdraví a o minimalizaci 
škod. V případě závažné události vyžadující odborný zásah 
účastník přivolá pomoc lékařskou, technickou či policejní. 

 PŘÍSLUŠNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 
Hasiči - 150 

Zdravotníci - 112, 155 

Policie ČR – 158 

MLČENLIVOST 
 Každý účastník vzdělávání se přihlášením na seminář zavazuje 

k zachování mlčenlivosti ohledně jakýchkoli osobních údajů 
nebo informací, které se ve vztahu k ostatním účastníkům 
vzdělávání dozví v jeho průběhu.  

ZMĚNY  Organizace Cestou necestou si vyhrazuje právo změny zde 
uvedených informací v nezbytných případech. 
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DÁLE NABÍZÍME 

INDIVIDUÁLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ, 
PSYCHOTERAPIE 

 Nabízíme možnost individuálního vzdělávání, například formou 
psychoterapeutických či speciálně pedagogických konzultací 
atd.  

 Pro pěstouny s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče s 
organizací Cestou necestou. 

 Pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu s OSPODem. 

 Pro pěstouny s dohodou uzavřenou s jinou doprovázející 
organizací. 

SEMINÁŘE NA MÍRU 

 Doprovázejícím organizacím a OSPODům nabízíme přípravu 
semináře na míru dle jejich požadavků.  

 V případě zájmu o seminář na míru nás kontaktujte na 
telefonním čísle 739 482 877 e nebo na e-mailové adrese 
pestouni@cestounecestou.org 

DALŠÍ AKCE  
 Pro pěstouny, kteří mají dohodu o výkonu pěstounské péče 

uzavřenou s organizací Cestou necestou, celoročně nabízíme 
akce pro děti – k dohledání na webových stránkách nebo 
k vyžádání na výše uvedeném telefonním čísle a e-mailu. 
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