PRAVIDLA ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY
PŘIHLAŠOVÁNÍ

 Telefonicky na čísle 739 482 877
 E-mailem na adrese pestouni@cestounecestou.org
 Časné přihlášení nabízí možnost vybrat si z nabízených seminářů téma Vašeho zájmu. Při


pozdějším přihlašování se vystavujete riziku, že budou semináře na Vámi vybraná témata
již obsazena.
Přihlášením na semináře pořádané organizací Cestou necestou přijímá účastník tato
pravidla účasti na seminářích organizace Cestou necestou v uvedeném znění.

POTVRZENÍ




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.

Konání seminářů, na něž jste přihlášeni, Vám vždy včas potvrdíme.
O případném zrušení semináře či jiných změnách Vás včas předem informujeme.

 Ze semináře, na který nemůžete přijít, je nutno se včas omluvit telefonicky či SMS zprávou

OMLUVA Z
AKCE



na telefonním čísle 739 482 877, e-mailem na adrese pestouni@cestounecestou.org nebo
osobně nejpozději 24 hodin předem.
Na Vaše místo na semináři čekají náhradníci, kteří se již z kapacitních důvodů na seminář
nedostali. Vaším ohleduplným chováním a včasnou omluvou ze semináře umožníte, aby
se mohli čekající náhradníci semináře zúčastnit.

 Nemůžete-li se na vzdělávací akci dostavit, prosím omlouvejte se co nejdříve. Na Vaše

NEOMLUVA NA
SEMINÁŘI





KDO SE
ÚČASTNÍ
PŘÍCHOD,
PRŮBĚH




místo 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 24hodinovou vzdělávací povinnost.
Semináře jsou určeny primárně pěstounům. Jejich partnerům a jiným rodinným
příslušníkům je umožněna účast v případě volné kapacity.
Semináře označeny * jsou povinné pro pěstouny, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu PP
v roce 2018 a 2019. Pro pěstouny, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu PP v dřívějších letech,
jsou tyto semináře výběrové.

 Přicházejte prosím 10 – 15 minut před začátkem akce.
 Pokud lektor neurčí jinak, bude v průběhu akce jedna přestávka v době trvání maximálně


15 minut.
Pozdní příchody a dřívější odchody ze semináře jsou možné pouze po dohodě
s koordinátorem. Do absolvovaných hodin vzdělávání bude v takovém případě započtena
pouze doba skutečné účasti na semináři.
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 Nabídka našich seminářů je vytvořena tak, aby Vám byla nápomocna a podpořila Vás při


NABÍZÍME,
UVÍTÁME








POTVRZENÍ O
VZDĚLÁVÁNÍ




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.
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.
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 na vyžádání souhrnné
osvědčení o vzdělání za absolvované semináře.
O osvědčení je možno si požádat na telefonním čísle 739 482 877, e-mailem na adrese
pestouni@cestounecestou.org nebo osobně u koordinátorky.

 Potřebujete-li od nás zajistit hlídání dítěte po dobu semináře, kontaktujte nás na tel.




DÍTĚ NA
SEMINÁŘI








OBČERSTVENÍ

739 482 877, na e-mailu pestouni@cestounecestou.org nebo osobně NEJPOZDĚJI 14 DNÍ
PŘED KONÁNÍM SEMINÁŘE. Po tomto termínu již nemůžeme hlídání Vašeho dítěte zajistit.
Hlídání dítěte účastníka, který nemá Dohodu o výkonu pěstounské péče s organizací
Cestou necestou, je zpoplatněno částkou 50 Kč za hodinu hlídání.
Věkový limit pro hlídané dítě je 10 let. Pro starší děti již hlídání nezajišťujeme. O případné
odůvodněné výjimce rozhodne předem koordinátor již ve chvíli objednávání hlídání pro
dítě.
Skupina na hlídání je omezena počtem PĚTI DĚTÍ, nad tento počet již hlídání nemůžeme
zajistit. Při objednání hlídání dítěte budou upřednostněni ti zájemci o hlídání, kteří se
ozvali jako první.
Nenahlášené dítě Vám pohlídat nemůžeme. Není ani možné nechat dítě v prostorách
vzdělávání bez dozoru ani jej vzít s sebou na seminář. Účastník s nehlídaným dítětem se
tedy nemůže semináře zúčastnit a bude odeslán domů. Výjimkou je situace, kdy není
naplněna kapacita skupinky hlídaných dětí.
Hlídání dětí probíhá v běžné místnosti oddělené od vzdělávacího prostoru, která není
dětským koutkem ani není přímo určena k hlídání dětí. Účast dětí (ani miminek)
v přednáškové místnosti v průběhu semináře není možná!
V případě, že se v průběhu hlídání ukáže, že je pro dítě hlídání problematické, požádáme
pěstouna o odchod ze semináře a vyzvednutí si dítěte z hlídání.
Potřebujete-li objednané hlídání zrušit, zrušte je prosím co nejdříve, nejpozději 24 hodin
předem, telefonicky, SMS zprávou, e-mailem či osobně. Na hlídání mohou čekat
náhradníci, kteří byli z kapacitních důvodů odmítnuti.
V případě neúčasti dítěte bez omluvy nebo pozdní omluvy bez řádného zdůvodnění budou
při přihlašování hlídání na další semináře upřednostněni ti zájemci, jejichž děti mají
řádnou docházku.

 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.
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 V případě mimořádné události je každý účastník vzdělávání povinen snažit se o záchranu

BEZPEČNOST


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

ZMĚNY

 Organizace Cestou necestou si vyhrazuje právo změny zde uvedených informací v

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

DÁLE NABÍZÍME
INDIVIDUÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ,
PSYCHOTERAPIE
SEMINÁŘE
NA MÍRU
DALŠÍ AKCE

 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.

 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

 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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