
 
 

 

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko Vás zve na:    

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO NÁHRADNÍ RODIČE NA ROK 2023 

 

Drobné občerstvení a vzdělávání je hrazeno ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. 

 

Dopolední vzdělávací semináře  

Datum 
konání 

Název kurzu Počet hodin Čas Místo konání Lektor/ka 

9.2. Kontakt dítěte s biologickou rodinou – ano/ne, jak a proč 3 od 9:00 CPR Sluníčko Bc. Blanka Dombrovská, DiS. 

9.3. Umění odpočinku 3 od 9:00 CPR Sluníčko Bc. Blanka Dombrovská, DiS. 

13.4. Nastavení pravidel a hranic ve výchově menších dětí 3 od 9:00 CPR Sluníčko Mgr. Lenka Kalniková 

11.5. Prevence závislostí u dětí 3 od 9:00 CPR Sluníčko Zuzana Vilčková, DiS. 

1.6. Optimismus/pesimismus u dětí v pěstounské péči 3 od 9:00 CPR Sluníčko Mgr. Simona Rykalová 

14.9. Co dělat, když naše dítě... lže, toulá se... 3 od 9:00 CPR Sluníčko Bc. Blanka Dombrovská, DiS.  

12.10. Jak podpořit zdravou identitu u dětí v pěstounské péči 3 od 9:00 CPR Sluníčko Bc. Blanka Dombrovská, DiS. 

9.11. S čím se dítě může potkat (šikana, kyberšikana, netolismus...) 3 od 9:00 CPR Sluníčko Bc. Blanka Dombrovská, DiS. 

 
Sobotní vzdělávací semináře 

Datum 
konání 

Název kurzu Počet hodin Čas Místo konání Lektor/ka 

22.4. Jak pochopit puberťáka 6 od 9:00 CPR Sluníčko Mgr. Natálie Hamplová 

16.9. Vztahy a emoce u dětí v pěstounské péči 6 od 9:00 CPR Sluníčko Mgr. Lenka Kalniková 

 
 



 
 

 

Vzdělávací pobyty 

Datum 
konání 

Název kurzu 
Počet 
hodin 

Čas 
Místo 
konání 

Lektor/ka Plná cena 
Příspěvek za celý pobyt 
(pěstouni a děti v PP)  

16.6. – 
18.6. 

Zdravé fungování pěstounské 

rodiny 
18  

Penzion 
Zátiší 

Mgr. Gabriela Macková 

2 270 Kč (dospělá 
porce od 13 let), 

2 020 Kč (dětská porce 
do 12 let), dítě do 2 let 
bez nároku na stravu a 

lůžko zdarma 

1 000 Kč (dospělá porce 
od 13 let), 800 Kč 

(dětská porce do 12 let), 
dítě do 2 let bez nároku 

na stravu a lůžko 
zdarma 

6.10. – 
8.10. 

Zdravé fungování pěstounské 
rodiny  

18  
Beskydský  
H - resort 

Mgr. Gabriela Macková 

1400 Kč (dítě 0-5 let), 
1650 Kč (dítě do 18 

let), 1680 Kč (dospělý), 
děti do 3 let bez 

nároku na stravu a 
lůžko zdarma 

650 Kč (dítě 0-5 let), 
900 Kč (dítě od 6 let, 

dospělý), děti do 3 let 
bez nároku na stravu a 

lůžko zdarma 

4.11 - 
5.11. 

Zdravé fungování pěstounské 

rodiny  
18 od 9:00 CPR Sluníčko Mgr. Gabriela Macková  100 Kč/osoba 

Pravidla účasti na vzdělávání 

Závazné přihlašování 

  Na vzdělávání se můžete závazně přihlašovat: 

a. prostřednictvím své klíčového pracovníka 

b. telefonicky u koordinátorky aktivit na čísle 734 167 300 (Bc. Marie Reclíková) 

c. e-mailem u koordinátorky aktivit na adrese marie.reclikova@centrum-slunicko.cz 

d. na Facebooku www.facebook.com/PoradnaSlunickoNRP 

Za závazné přihlášení se bere i písemné přihlášení (sms, zpráva přes Facebook, e-mail). 

Potvrzení konání 

Konání vzdělávání, na něž jste přihlášeni, vám vždy včas (nejpozději 3 dny předem) telefonicky potvrdíme. 

file:///C:/Users/hamplovap/Downloads/marie.reclikova@centrum-slunicko.cz
http://www.facebook.com/PoradnaSlunickoNRP


 
 

 

Omluva ze vzdělávání 

Ze vzdělávání, na které nemůžete přijít, je nutno se omluvit telefonicky, SMS zprávou, e-mailem či osobně nejpozději 24 hodin předem, v nečekaných situacích 

v den vzdělávání před jeho konáním.  

Sankce při neomluvení účasti na vzdělávání v CPR Sluníčko 

Pokud se osoba pečující ze semináře předem neomluví, hradí sankční poplatek 100 Kč za seminář, který vychází z výpočtu: 500 (min. částka za lektorování) krát 
3 (hodiny) děleno 15 (max. počet účastníků) = 100 Kč. V případě neomluvení se ze vzdělávání je osoba pečující informována prostřednictvím zaslané SMS o 
nemluvené absenci na vzdělávání. Klíčová pracovnice je informovaná o neomluvené absenci a na tomto základě při nejbližší schůzce s pečující osobou/osobami 
peníze převezme a vystaví doklad. 

Místo konání 

Tříhodinové vzdělávací semináře v Karviné probíhají ve vzdělávací místnosti Centra pro rodinu Sluníčko, z.ú., na adrese Jurkovičova 1547, Karviná 6 (zvonek č. 

3 Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko). 

Šestihodinové vzdělávací semináře v Karviné probíhají v prostorách Monteškolky, na adrese Jurkovičova 1547, Karviná 6 (zvonek Monteškolka). 

Dále nabízíme vzdělávání na externích místech, na která zajišťujeme autobusovou dopravu od Centra pro rodinu Sluníčko, ul. Urxova (hotely v případě 

vzdělávacích pobytů).  

Příchod na vzdělávání, průběh 

1. Na vzdělávání přicházejte ideálně 10 minut předem. 

2. Ve vzdělávací místnosti je připravena evidenční listina, na kterou se prosím zapište.  

3. Nabídněte si drobné občerstvení, které je pro vás připraveno.  

4. Pokud lektor neurčí jinak, bude v průběhu 3hodinového vzdělávání jedna přestávka v době trvání max. 15 minut. 

Vzdělávací čas 

1. Do splněného vzdělávání vám bude započten pouze čas, po který jste se vzdělávání skutečně účastnili; na tyto hodiny vám bude vydáno osvědčení o 

účasti. Vzdělávací hodiny se odečítají v případě nepřítomnosti 15 minut a více (ať už jde o pozdější příchod či dřívější odchod).  

2. Po ukončení vzdělávání vám bude předáno osvědčení o absolvování vzdělávání. 



 
 

 

Hlídání v době vzdělávání 

1. V době vzdělávání je možné zajistit hlídání dětí, děti musí být zcela zdravé.  

2. V případě, že o zajištění hlídání dítěte v době vzdělávání máte zájem, je nutné dítě nahlásit nejpozději při ověřování vaší účasti na vzdělávání, abychom 

byli schopni hlídání vašeho dítěte spolehlivě zajistit. Nenahlášené dítě nemůžeme pohlídat, současně není možné nechat dítě bez dozoru, ani jej na 

vzdělávání vzít s sebou. Dítě si pracovnice zajišťující hlídání vyzvedne ve vzdělávací místnosti.   

3. V případě, že nahlášené hlídání nakonec nepotřebujete využít, nahlaste tuto skutečnost své klíčové pracovnici či koordinátorce vzdělávání.  

Občerstvení 

V průběhu vzdělávání jsou pro Vás zajištěny teplé i studené nápoje a drobné občerstvení zdarma. 

Těšíme se na setkání s vámi! 
 


