
 

 
CESTOU NECESTOU 

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ - I. POLOLETÍ ROKU 2022 
 

 

1.  JAK VÉST DĚTI K HODNOTÁM  

Mgr. Silvia Ročovská psychoterapeutka, mediátorka a lektorka 
středa 12. 1. 2022 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Přemýšlíte nad tím, jak v dnešní době předat dětem důležité hodnoty? Přejete si, aby z vašich dětí vyrostli správní lidé? 
Stává se vám, že máte občas obavu, jak v dnešním světě navést děti na tu hodnotově správnou cestu? Na semináři 
se zaměříme na to, čeho si v životě ceníme a jak na to, abychom dokázali naše děti vést tím dobrým směrem a jak podpořit 
dítě v jeho harmonickém vývoji a správném rozhodování. 

2.  DĚTI DROGOVĚ ZÁVISLÝCH RODIČŮ A RODIČŮ VE VÝKONU TRESTU  
PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 

sobota 22. 1. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Spolupráce s biologickými rodiči přináší pěstounům i dětem často řadu specifických problémů a konfliktních situací. 
Problémy závislých rodičů nesou další rizika v kontaktu s dětmi i z hlediska možné dědičnosti závislostního chování. 
Na semináři se zaměříme na rozbor problémů v oblasti práce s rodičem s kriminální minulostí, různými typy závislostního 
chování a hlavně možný postup a řešení. Budeme pracovat s konkrétními problémy a nabídkou účastníků semináře, s cílem 
pomoci jim zorientovat se v problému a umět věci lépe řešit. 

3.  SOCIALIZACE A ZAČLEŇOVÁNÍ DÍTĚTE DO VRSTEVNICKÉHO 
KOLEKTIVU 
PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 

sobota 22. 1. 2022 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Interaktivní vzdělávací seminář zaměřený na problematiku sociálního začleňování dítěte do vrstevnického kolektivu 
a do společnosti. Cílem semináře je posílení znalostí pěstounů v oblasti výchovy a podpory dítěte v umění navázat kontakt 
v kolektivu, spolupracovat ve skupině, umět řešit konflikty, umět se vypořádat s úspěchem i prohrou, čelit agresi 
a sociálně-patologickým jevům jako např. šikana v rámci kolektivu třídy a škol. Předpoklady úspěšného řešení konfliktů 
ve skupině a jejich prevence. Psychologická rizika spojená s dítětem vyčleněným z kolektivu. Jak pomoci dítěti, 
které se stalo obětí šikany nebo jiné agrese v kolektivu, práce s obětí, agresorem a normami v teamu.   

4.  PRÁVA A POVINNOSTI PĚSTOUNŮ VŮČI INSTITUCÍM  

Mgr. Lucie Policarová 
sobota 12. 2. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Seminář vás prakticky provede vašimi povinnostmi, ale také nároky ve vztahu k OSPOD, Úřadu práce, soudům, školství. 
Nahlédneme také do vašich práv dle občanského zákoníku. Vše na konkrétních příkladech z bohaté praxe lektorky. Získáte 
odpovědi na otázky "V čem mi může být OSPOD mimo jiné prospěšný?", "Jaký je rozdíl mezi pěstounem a poručníkem?", 
"Jak nerozzlobit předsedkyni soudu?", "Mám na úřadu práce také nějaké možnosti další podpory?", "Na co nesmím 
pravidelně v průběhu roku zapomínat?" a mnoho dalších. Lektorka bude ráda za konkrétní dotazy z vaší praxe pěstouna, 
které je možné dodat již před seminářem. 

 

 



 

5.  NA VLNÁCH ARTETERAPIE 
Mgr. Klára Tomková sociální pracovnice, lektorka artefiletiky 

sobota 12. 2. 2022 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Přemýšlíte nad životní cestou dětí, o které pečujete a nad tím kdo, co, jak nebo proč ji ovlivnil? Přejete si, aby se jejich 
osudy vyvíjely podle jejich plánů a vašich představ? Minulost ale nezměníme a budoucnost nedokážeme přesně nalinkovat. 
Nejvíc můžeme ovlivnit tady a teď, naši přítomnost, kterou právě žijeme. Zvládat náročné situace nejen s dětmi, 
ale i obecně se lépe daří, když rozumíme sami sobě, svým myšlenkovým pochodům, emocím, přáním i nárokům. Pojďme 
hravou a tvořivou formou v bezpečném a přátelském prostředí nahlédnout pod pokličku svého nitra, ať se nám pěstounský 
život jen neděje, ale vědomě ho žijeme!  

6.  WORKSHOP 

Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou 
středa 16. 2. 2022 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Vzdělávací workshopy pro pěstouny jsou moderovány klíčovými  pracovníky DPR Cestou necestou. Workshopy jsou 
zaměřeny na některá z aktuálních témat pěstounské péče a výchovy svěřeného dítěte a jsou vedeny interaktivně 
(např. zajímaví hosté, filmové ukázky, diskuze….). Důležitou součástí workshopů je sdílení výchovných radostí, starostí a 
výměna zkušeností. 

7.  JAK NA TO, ABY DOSPÍVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ PROBĚHLO HLADCE 
Jan Vališ, Dis vedoucí NZDM Seleziánského střediska mládeže, poradce, terapeut, 
lektor 

sobota 26. 2. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Během dospívání často naše děti nepoznáváme. Mnoho z toho, co dříve platilo, je jinak a máme pocit, že se vzájemně 
vzdalujeme. Na semináři se podíváme na to, čím může být změna způsobena a jak se věnovat dětem v mladším věku tak, 
abychom si připravili dobrou půdu pro dospívání.  

8.  ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ 
Bc. Alžběta Matysová, Dis. sociální pracovnice, lektorka primární prevence 

sobota 26. 2. 2022 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Seminář bude pojednávat o tématu vývoje závislostního chování u dětí a mládeže. Jak u dětí vznikají závislosti, v jakém 
věku a na čem?  Od závislostí na cukrech, počítačových hrách a internetu k závislostem na drogách, partnerských vztazích 
a sociálních sítích. Dozvíte se  také, že závislosti nemusí být vždy považované za negativní, pokud se je naučíme regulovat 
a z negativních závislostí tak vytvoříme harmonický vztah. Společným sdílením se budeme na tuto problematiku dívat 
a hledat společně mechanismy, jak nezdravým závislostem u dětí předcházet a jak s nimi pracovat.   

9.  DĚTI A PENÍZE – JAK VÉST DĚTI K FINANČNÍ ZODPOVĚDNOSTI  
Veronika Kalátová, MBA lektorka finančního vzdělávání, mentorka ve finančním 
vzdělávání, autorka knihy Finanční zralost - klíč k finanční spokojenosti.  

sobota 5. 3. 2022 
9:15– 13:15 (4 h) 

Jak naučit děti znát hodnotu peněz? Jak je naučit s penězi hospodařit, výhodně nakupovat, nepodlehnout reklamám 
a falešným lákadlům a jak je vést k tomu, aby myslely na budoucnost, dokázaly si vytvářet rezervy a předcházely 
zadlužení? Na tyto otázky a na mnohé další vám odpoví interaktivní seminář zaměřený na výchovu dětí k finanční 
odpovědnosti, gramotnosti a ke kritickému myšlení v oblasti financí.  

10.  ZDRAVÁ, ČISTÁ A KLIDNÁ DOMÁCNOST  

Milena Šalomounová lektorka pro zdravý životní styl, lektorka jógy 
sobota 5. 3. 2022 

14:00 – 18:00 (4 h) 

Zdraví a čistota v domácnosti je základem ke spokojenému prožívání našeho života. V praktickém semináři se dozvíte, 
jak pečovat o svou domácnost šetrným, ekologickým způsobem a přesto účinně. Připomeneme si některé triky a tipy, 
jak na to bez chemie. Seznámíte se se základy aromaterapie a jak ji využít v domácnosti tak, aby vám to doma vonělo, 
ale také jak ji použít pro sebe k získání rovnováhy a pohody. Vyzkoušíte si některé relaxační techniky použitelné 
v každodenním životě, které vám pomohou zvládnout stres a nároky na vás kladené. Na semináři budete mít možnost 
vytvořit si osvěžující sprej, k použití pro sebe či někoho blízkého nebo do své domácnosti. 



 

11.  JAK SE NEZTRATIT V NABÍDCE VÝCHOVNÝH STYLŮ  

Mgr. Kateřina Neubauerová sociální pedagog, terapeutka, lektorka 
středa 23. 3. 2022 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Domlouvat, vysvětlovat, tresty bitím?  Nechat dítě vztekat? Nebo ne? Diskutovat s potomkem, a nebo má prostě 
poslouchat? Povíme si o vývoji dítěte a představíme si dostupné výchovné styly, jak se v nich zorientovat a co si z nich pro 
výchovu dítěte vyzobat, aby byla v souladu s vašimi postoji a názory na výchovu, ale i v souladu s vývojovými specifiky 
a potřebami dětí. 

12. OBAVA Z NÁVRATU DÍTĚTE K BIOLOGICKÝM RODIČŮM – PŘEDSTAVY 
A SKUTEČNOST 

Mgr. Lucie Salačová sociální pracovnice, krizová interventka, lektorka modelu PRIDE 

sobota 26. 3. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Interaktivní seminář, na kterém se budeme zabývat situací dětí svěřených do pěstounské péče a jejich rodinami, 
ať už náhradními nebo původními. Prohlédneme si společně možnosti a podmínky návratu dětí k jejich původním rodinám. 
V bezpečném prostředí se budeme zabývat různými názory, představami  i  obavami, které toto téma přináší.   

13. MÝTY A PŘEDSTAVY O PĚSTOUNECH VE SPOLEČNOSTI  
Mgr. Lucie Salačová sociální pracovnice, krizová interventka, lektorka modelu PRIDE 

sobota 26. 3. 2022 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Interaktivní seminář, na kterém se budeme zabývat postavením pěstounů v naší společnosti a s tím spojenými mýty 
a předsudky, které o pěstounech kolují. Budeme hledat způsoby, jak co nejlépe reagovat na okolí, abychom posílili vlastní 
hodnotu. 

14. AGRESE JE OK 

Mgr. Petr Matoušek  lektor v organizaci LOM, pedagog na Klinice adiktologie UK, 
terapeut, sociolog 

sobota 9. 4. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Zážitkový a vzdělávací seminář zaměřený nejen na proaktivní práci s agresí u dětí. Cílem semináře je pochopit agresi 
a mechanismy jejího vzniku, získat náhled na vlastní emoce a zacházet s nimi. Účastníci se seznámí s modely efektivní 
komunikace, preventivními metodami zaměřenými na zpracování agrese a s konkrétními tipy na řešení reálných situací. 

15. JAK TRÁVIT ČAS S DĚTMI, JAKO PODPORA VZTAHU A PREVENCE 
RIZIK 

Bc. Jan Šeřík, Dis. sociální pracovník, krizový intervent, lektor 

sobota 9. 4. 2022 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Co budeme dělat? Nuda? Problémová komunikace? Nějak se zabaví... A víme jak? - Na semináři se dozvíte o důležitých 
aspektech trávení volného času u dětí. Podíváme se společně na téma trávení volného času, jako na jeden ze základních 
pilířů zdravého vývoje dítěte. Interaktivní formou si účastníci vyzkouší pedagogické, sociální a sebezkušenostní přesahy 
organizovaného volnočasového vyžití. Součástí semináře je i téma rizikového chování u mladistvých a dětí, ve kterém 
se zaměříme na prevenci. Po absolvování tohoto semináře budete odcházet s novými možnostmi a pohledem na trávení 
volného času.  

16. WORKSHOP 

Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou  
středa 13. 4. 2022 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Vzdělávací workshopy pro pěstouny jsou moderovány klíčovými  pracovníky DPR Cestou necestou. Workshopy jsou 
zaměřeny na některá z aktuálních témat pěstounské péče a výchovy svěřeného dítěte a jsou vedeny interaktivně 
(např. zajímaví hosté, filmové ukázky, diskuze….). Důležitou součástí workshopů je sdílení výchovných radostí, starostí 
a výměna zkušeností. 



 

17. ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKY  

Bc. Jana Frantíková, Dis. klíčová pracovnice doprovázející pěstounské rodiny, 
matka dvanácti dětí z toho sedmi v pěstounské péči 

sobota 23. 4. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Život s pěstounským dítětem je jako cesta do neznáma a v průběhu každé cesty narazíme na křižovatky. Někdy nevíme, 
kterou cestu vybrat. Jindy víme, kudy cesta vede, ale najednou jdeme úplně jiným terénem. Na semináři probereme 
pěstounskou cestu od startu až po cíl. Zamyslíme se společně nad jednotlivými křižovatkami, a to jak těmi, které přináší 
čas (vstup dítěte do školy, puberta, volba povolání...), tak těmi, které přináší okolnosti života (nemoc dítě, problémy 
v rodině, náročné chování dítěte). A také se společně zamyslíme nad tím, co si na tuto pěstounskou cestu vzít sebou 
"do baťohu", aby nebyl moc těžký ale také, aby nám nic nechybělo... 
 

18. ZKUŠENOSTI DÍTĚTE S ŽIVOTEM A DOSPÍVÁNÍM V PĚSTOUNSKÉ 
RODINĚ  

Daniel Linhart, zakladatel projektu I Feel Good, lektor pro doprovodné organizace 

sobota 23. 4. 2022 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Interaktivní seminář s lektorem, který sám prošel pěstounskou péčí a který zprostředkuje účastníkům prožitek a zkušenosti 
dětí a dospívajících vyrůstajících v náhradní rodině. Na semináři se například dozvíte: Jaké to je být ,,přijatým“ dítětem 
v rodině?, Jaké má dítě postavení a jestli se vůbec cítí být plnohodnotným členem rodiny?, Jestli dítě cítí rozdíly ve výchově 
své a výchově svých sourozenců?, Jak může probíhat dospívání dítěte a jaký to může mít dopad na život v přijaté rodině?, 
Co děti vůbec řeší v tomto období?, Je možnost, aby se dítě, které vyroste v náhradní rodině, začlenilo do společnosti?, 
Jakým způsobem může dítě přijmout svou identitu a je to zapotřebí?, Může mít dítě rodinu i po jeho osmnáctých 
narozeninách?, Jsou pěstouni rodiči anebo pouze náhradní vychovatelé? 

19. PRVNÍ POMOC U DĚTÍ  
Michal Tasch, Dis. ředitel Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín 

sobota 14. 5. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Praktický kurz první pomoci dětem je zaměřený na prevenci úrazů a neodkladnou první pomoc dětem, s jejíž potřebou 
poskytnout se můžete v každodenním životě setkat. Seminář nabídne názorné ukázky první pomoci při různých typech 
úrazů a nácvik kontroly životních funkcí, zvládání masivního krvácení, pomoc dítěti v bezvědomí, pomoc dítěti s dýchacími 
obtížemi, srdeční zástavou, srdečním záchvatem, vážnějšími popáleninami, ošetření krvácející rány, resuscitace a další.  

20. JAK HOVOŘIT, ABY NÁS DĚTI VNÍMALY. JAK NASLOUCHAT, ABY 
S NÁMI DĚTI MLUVILY?  
Mgr. Martina Vančáková psycholožka, rodinná poradkyně a pěstounka dvou 
romských dětí 

sobota 14. 5. 2022 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Mnoho pěstounů, kteří pečují o děti s traumatem či narušenými vztahy, brzy zjistí, že osvědčené výchovné postupy často 
nefungují nebo dokonce vyvolávají u dítěte zcela opačné reakce. Pro výchovu dítěte je totiž klíčové, aby mělo dítě pocit 
bezpečí a důvěry v dospělého. To je ovšem pro mnohé zraněné děti téměř nadlidský úkol. Jak jim v tom můžeme pomoci 
a navázat vztah postavený na důvěře a otevřené komunikaci? Seminář přiblíží přístupy efektivní výchovy s přihlédnutím 
ke specifikům dětí s raným traumatem či poruchou attachmentu. 

21.  PROČ JSOU PRARODIČE PRO DĚTI TAK DŮLEŽITÍ? 
Ing. Marie Macounová rodinná psychoterapeutka, lektorka 

středa 18. 5. 2022 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Rodiče vychovávají, prarodiče rozmazlují - nebo naopak? Vyvažování je umění. Interaktivní seminář, který se zaměří 
například na otázky přínosů a úskalí vícegeneračního soužití. Zaměří se též na význam tradic, zvyků a rituálů v rodině 
a na význam nosných rodinných příběhů, které jsou pro děti neocenitelným poselstvím o kořenech vlastní rodiny. 
V průběhu semináře bude prostor pro sdílení vlastních zkušeností. 

 



 

22. CO S PUBERŤÁKEM – ROZBOUŘENÝ MOZEK   
Mgr. Lenka Fořtová psychoterapeutka, speciální pedagožka  

úterý 24. 5. 2022 
16:00 – 19:00 (3 h) 

Co se vývojově děje s mozkem v pubertě, v čem je to skvělé a v čem náročné, co to dělá s okolím „puberťáka“, co pomáhá, 
a co určitě nefunguje? Prakticky zaměřený seminář, kde budeme pracovat s tím, co v rodinách s puberťáky reálně řešíme. 
Ideální bude, když si všichni pár dní před seminářem zavzpomínáme na vlastní pubertu. Přes vlastní prožitky a zkušenosti 
se pak společně lépe naladíme na dospívající, kteří jsou tak úžasně nevyzpytatelní! Diskuse o tom, jak můžeme v dospívání 
výrazně podpořit rozvoj toho ohromného potenciálu, který v sobě puberťáci nesou. 

23. WORKSHOP 

Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou  

středa 8. 6. 2022 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Vzdělávací workshopy pro pěstouny jsou moderovány klíčovými  pracovníky DPR Cestou necestou. Workshopy jsou 
zaměřeny na některá z aktuálních témat pěstounské péče a výchovy svěřeného dítěte a jsou vedeny interaktivně 
(např. zajímaví hosté, filmové ukázky, diskuze….). Důležitou součástí workshopů je sdílení výchovných radostí, starostí 
a výměna zkušeností. 
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PRAVIDLA ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY  

Přihlášením na semináře pořádané organizací Cestou necestou přijímá účastník tato pravidla účasti na vzdělávání pro 
pěstouny v uvedeném znění. 
 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 Důležitou součástí výkonu pěstounské péče je také vzdělávání, které je pro pěstouny 
povinné ze zákona v rozsahu 24 hodin za rok a to v průběhu 12ti měsíců po sobě jdoucích 
od data uzavření vaší první Dohody o výkonu pěstounské péče. 

 Rádi bychom Vám pomohli naplnit Vaši vzdělávací povinnost pěstounů a to především 
zajímavým, přínosným a pro Vaši výchovu a péči o svěřené dítě prakticky využitelným 
způsobem. 

 Z tohoto důvodu pro Vás každoročně připravujeme nabídku vzdělávání, ze které si můžete 
vybrat vzdělávání podle Vašich potřeb tak, aby Vám bylo pří výchově a péči  o svěřené dítě 
podporou a pomocí. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

 Telefonicky na čísle 739 482 877, e-mailem na adrese pestouni@cestounecestou.org 

 Kapacita seminářů je omezena. Při včasném přihlášení máte větší možnost výběru 
z nabízených seminářů. Při pozdějším přihlašování hrozí, že budou některé semináře již 
obsazeny.  

 Konání seminářů, na něž jste přihlášeni, Vám vždy dopředu potvrdíme. 

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

MÍSTO KONÁNÍ  Cestou necestu, z.ú., Zborovská 44, Praha 5.  

 Doprava: metrem do zastávky Anděl -> tramvají do zastávky Švandovo divadlo. 

OMLUVA ZE 

SEMINÁŘE 

 Nemůžete-li na vzdělávací akci dostavit, prosím omlouvejte se co nejdříve telefonicky či 
SMS zprávou na telefonním čísle 739 482 877, e-mailem na adrese 
pestouni@cestounecestou.org  

 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. Děkujeme! 

 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. 

PŘÍCHOD A 

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.   

 Pozdní příchody a dřívější odchody ze semináře jsou možné pouze po dohodě 
s koordinátorem vzdělávání. Do absolvovaných hodin vzdělávání bude v takovém případě 
započtena pouze doba skutečné účasti na semináři. 

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. Pro stravování je také možné využít některou z okolních restaurací. 

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 kterou v rodině aktuálně řeší. 

 Uvítáme, když se na semináře připravíte. Promyslete si dotazy, na něž byste rádi v rámci 
seminářů dostali odpověď. 
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 Neostýchejte se zeptat na to, co Vás zajímá, s čím si chcete lépe vědět rady, čemu byste rádi 
hlouběji porozuměli, čeho se obáváte nebo co Vás trápí.  

 Budeme rádi, když se v rámci seminářů 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 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 Pěstouni s dohodou uzavřenou s Cestou necestou,z.ú. 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. 

DÍTĚ NA 

SEMINÁŘI 

 Potřebujete-li od nás zajistit hlídání dítěte po dobu semináře, kontaktujte nás na tel. 
739 482 877, na e-mailu pestouni@cestounecestou.org NEJPOZDĚJI 14 DNÍ PŘED 
KONÁNÍM SEMINÁŘE. Po tomto termínu již nemůžeme hlídání Vašeho dítěte zajistit. 
Výjimkou je situace, kdy není naplněna kapacita skupinky hlídaných dětí. 

 Při objednání hlídání dítěte budou upřednostněni ti zájemci o hlídání, kteří se ozvali jako 
první. 

 Hlídání dítěte účastníka, který nemá Dohodu o výkonu pěstounské péče s organizací 
Cestou necestou, je zpoplatněno částkou 50 Kč za hodinu hlídání dítěte. 

 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. 

 Nenahlášené dítě Vám pohlídat nemůžeme. Není ani možné nechat dítě v prostorách 
vzdělávání bez dozoru ani jej vzít s sebou na seminář. Účast dětí (ani miminek) 
v přednáškové místnosti v průběhu semináře není možná! Účastník s nehlídaným dítětem 
se tedy nemůže semináře zúčastnit a bude odeslán domů.  

 Hlídání dětí probíhá v prostorách, které nejsou dětským koutkem ani nejsou přímo určeny 
k hlídání dětí.  

 V případě, že se v průběhu hlídání ukáže, že je pro dítě hlídání náročně, 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 čekají 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. 

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.  

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 

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 nebo 
na e-mailové adrese pestouni@cestounecestou.org 

ZMĚNY  Organizace Cestou necestou, z.ú. si v nezbytných případech vyhrazuje právo změny zde 
uvedených informací. 
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