
Program - Víkendovka Louny jaro 2019 nruk.cz
Místo: Hotel Zlatý lev, na Valích 620, 440 01 Louny, web:  http://www.hotel-zlatylev.cz. 

Datum:  11-12/5/2019
Rozsah školení: 12 hod.

Lektoři:
Mgr. Martin Jan Šverma – psychoterapeut
Ing. Ivo Kraus, Dis. - ředitel NRUK ops.
Mgr. Eva Kapicová - pedagog
Bc. Petra Janoušová - zdravotník

Program školení:

1. den – sobota
9,00 – 12,00 Mgr. Martin Jan Šverma – Citová výchova dětí a práce s emocemi
12,00 – 13,30 oběd
13.30 – 16.30 Ing. Ivo Kraus, DiS. - Práva dětí a odpovědnost pěstounů při výchově
16,30  - 17,30 možnost společného posezení u kávy a čaje
17,30  - 18,30 večeře a následně volný program

2. den - neděle
7,30 – 8,15 snídaně
8,30 – 11,30 Mgr. Eva Kapicová – Máme doma školáka nebo předškoláka aneb jak připravit dítě do školy
11.30 – 12,30 oběd
12,30-15,30 Bc. Petra Janoušová – Zdravotní péče o děti v pěstounské péči – zdravý růst, fyz. kondice, životospráva

15,30 odjezd domů

Do prezenčních  listin  se  zapisuje na  každou  přednášku  zvlášť.  Budou  uznány  jen  absolvované  hodiny. 
Rezervační  kauce  budeme  vracet  automaticky  po  absolvování  školení  bankovním  účtem.  V  případě 
neabsolvování celého školení kauce propadá.

Děti hlídání :
Hlídání  přihlášených  dětí  pro  ubytované  a  předem objednané  zajištěno.  Ostatní  po  dohodě  dle  aktuálních 
možností. Doporučujeme dětem poskytnout kapesné. 

Děti s sebou: batůžek nebo chlebník,  láhev s pitím, svačinka,  vhodná pevná obuv, vhodné oblečení podle 
počasí (doporučujeme spíše sportovnější oblečení), pláštěnka.

Cena za stravování:
- stravování je nutné objednat a uhradit už v den příjezdu (výběr na místě z 5-ti jídel)
- snídaně je pro ubytované zdarma
- pitný režim při vzdělávání zdarma (voda, káva, čaj)
- možnost ohřátí mléka pro děti v mikrovlnce
- stravování není povinné, ale upozorňujeme, že na pokojích nelze vařit vlastní jídlo
- stravování si mohou objednat i účastníci vzdělávání, kteří nejsou ubytování a to po předchozím objednání na 
- zájemci o stravování platí níže uvedené ceny:

OBĚDY 89.00 Kč oběd dospělí 63.00 Kč dítě do 12 let oběd
VEČEŘE 89.00 Kč večeře dospělí  63.00 Kč dítě do 12 let večeře

Uvolnění pokojů: pokoje je nutné uvolnit v neděli po dohodě s penzionem, max. do 13.00 hodin.

Kontakty na organizátory školení: 
Tel. č.: 910 259 997 , 778 151 329 (pí. Nováková), Email: novakova@nruk.cz

http://nruk.cz/node/448
http://www.hotel-zlatylev.cz/


Přihlašování na školení
- klienti NRUK ops s ubytováním se přihlásili na školení přes svoji klíčovou sociální pracovnici, která 
posoudila vhodnost školení vzhledem k potřebám rodiny a aktuální situace při plnění povinného vzdělávání
- k rezervaci ubytování je nutné uhradit vratné zálohy v níže uvedené výši:
dospělý 500 Kč/osoba
dítě 100 Kč/osoba
- kauci je možné uhradit na bankovní účet: 2200510995/2010 nebo hotově v poradnách (variabilní symbol 
19102018, do zprávy prosím uveďte své jméno a počet osob)
- vratná kauce bude účastníkům vrácena po úplném absolvování školení
- v případě, že se ubytovaní účastníci na školení nedostaví nebo předčasně odjedou, nebudeme již posuzovat 
důvody neúčasti nebo předčasného odjezdu a kauce vrácena nebude, neboť bude použita na krytí vzniklých 
finančních ztrát organizátora školení.

- ostatní klienti bez ubytování se mohou na školení přihlásit nejpozději do 30.4. 2019 na tel. č.: 910 259 997 , 
778 151 329, email: novakova@nruk.cz
- žádáme zájemce o školení bez ubytování, kteří se dosud nepřihlásili, aby předem nahlásili, zda přijedou s 
dětmi na hlídání a budou požadovat stravu.

- pěstouni, kteří nemají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče s NRUK ops se mohou přihlásit na níže 
uvedených podmínek, pouze za předpokladu, že bude volné místo. Finanční podmínky sdělíme po zaslání 
poptávky na náš email nebo po zavolání dotazu.
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