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Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách II

  Rubriky: 

Klub Sisi Varnsdorf [1]

Klub Ústecko [2]

Znovu pořádáme víkendový vzdělávací pobyt ve Sloupu v Čechách, který se bude konat v termínu 

od pátku 23. června do neděle 25. června 2017 v penzionu „U Pánů z Dubé“, viz. 

http://www.upanuzdube.cz [3]. Školení je přednostně určeno členům klubů Ústecko a SiSi Varnsdorf.

Rozsah školení: 12 hodin

Penzion U Pánů z Dubé, Benešova 54, 471 52 Sloup v Čechách

Lektoři: 

PhDr. Jana Doubravová - psycholog, www.doubravova.cz [4]

Bc. Petra Janoušová - zdravotník (emergenci nemocnice v Ústí)

Mgr. Miroslav Jan Šramota - sociální pracovník, psychoterapeut

Předběžný program: 

1. den

16h+ příjezd

18h večeře

19-21h Mgr. Miroslav Jan Šramota - Geny a výchova dětí v pěstounské péči (2h)

2. den

8h snídaně

8.45-10.45h Mgr. Miroslav Jan Šramota - Jak vybrat pro děti v pěstounské péči správnou školu

nebo školku (2h)

10.45-11h přestávka

11-13h PhDr. Jana Doubravová - Lži a jejich příbuzní - překážky v rodinné komunikaci (2h)

13 - 14h přestávka na oběd
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14- 16h Bc. Petra Janoušová - První pomoc při požití nebezpečných či alergických látek a prevence

parazitů u dětí I blok (2h)

16 - 16.15 přestávka

16.15- 18.15h Bc. Petra Janoušová - První pomoc při požití nebezpečných či alergických látek a

prevence parazitů u dětí II blok (2h)

18.15h+ večeře a volný program

3. den

8h snídaně

9-11h PhDr. Jana Doubravová - Význam rodinné terapie a psychologické práce s dítětem(2h)

11-12h oběd

12+ ukončení

Změny v programu jsou vyhrazeny.

Hlídání přihlášených dětí zajištěno.

Cena za stravování (plná penze):

150 Kč/den – dospělý

100 Kč/den – děti

Klienti NRUK ops mají vše ostatní zdarma, klienti jiných organizací hradí:

Ceny za ubytování:

200 Kč/osoba bez ohledu zda jde o dospělého nebo o dítě

Cena za školení: 

1200 Kč/pěstoun

Cena za hlídání dítěte 2-17 let:

800 Kč/dítě

Zájem prosím pište na usti@nruk.cz [5] nebo volejte 910 050 786.

Datum: 2017-06-23 16:00:00 - 2017-06-25 12:00:00
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