Víkendovka Louny jaro 2018
Pořádáme víkendový vzdělávací
pobyt v Lounech, který se bude konat
v termínu od pátku 1.června do
neděle 3. června 2018 v hotelu Zlatý
lev Louny, viz. http://www.hotelzlatylev.cz. Školení je určeno
přednostně pěstounům, kteří nemají
splněno povinné vzdělávání pěstounů
a přihlásí se dříve.
Rozsah školení: 12 hodin.
Místo: Hotel Zlatý lev, na Valích
620, 440 01 Louny
Lektoři:
Mgr. Eva Kapicová - pedagog
Mgr. Jan Miroslav Šramota – supervizor, terapeut, lektor
Bc. et Bc. Renata Pašková DiS. - sociální pracovnice
Ing. Lenka Plzáková – centrum podpory zdraví
Předběžný program:
1. den - pátek
15.30 h+ příjezd
16.30 – 19.30 Mgr. Eva Kapicová – Malý tyran a jak si s ním poradit
19.30+ večeře a volný program
2. den - sobota
8.00 snídaně
8.45 – 11.45 Mgr. Jan Miroslav Šramota – Jak vychovávat dítě a nezbláznit se
11.45 – 14.00 oběd
14.00 – 17.00 Bc. et Bc. Renata Pašková, DiS – Sociálně patologické projevy chování dítěte
17.00+ večeře a volný program
3. den - neděle
8.00 snídaně
8.45 - 11.45 Ing. Lenka Plzáková – Výživa dětí z pohledu současné rodiny
11.45 oběd a odjezd domů
Pokoje je nutné uvolnit do 11.00 hodin.
Parkování proti hotelu / parkoviště má omezený počet míst.
Změny v programu jsou vyhrazeny.
Hlídání přihlášených dětí zajištěno.

Cena za stravování:
85.00 Kč oběd dospělí
85.00 Kč večeře dospělí
63.00 Kč dítě do 12 let oběd
63.00 Kč dítě do 12 let večeře
Klienti NRUK ops mají vše ostatní zdarma, klienti jiných organizací hradí:
Cena za školení: 1200 Kč/pěstoun
Cena za hlídání dítěte 2-17 let: 800 Kč/dítě
Zájem prosím volejte nebo pište na:
Libora Nováková, pom. koordinátor vzdělávání a služeb pro pěstouny, tel.: 778 151 329, 910 259
997, email: novakova@nruk.cz
Předběžný program pro již přihlášené děti. Všechny místa na hlídání jsou obsazena. Pro dosud
nepřihlášené možná účast pouze pro dospělé bez dětí.
Děti na hlídání s sebou: batůžek, chlebník, láhev s pitím, dopolední svačinka, pevná obuv,
pláštěnka
Předběžný program pro děti:
Pátek:
- procházka po Lounech, malý park hřiště
- v případě deště program v Poradně pro náhradní rodinnou péči
Sobota:
- dopoledne 9-11 herní centrum Bludo (starší děti 12+ možnost her v parku)
- odpoledne (starší děti 9+) Výstaviště Louny hry venku (v případě deště Museum Louny)
- odpoledne mladší děti (do 8 let), dětské představení o vaření Galerie Louny (cca. 45 min.), po
ukončení spojení se staršími dětmi
Neděle:
- návštěva minizoo

