Vzdělávací programy pro pěstouny na rok 2020
Skupinové vzdělávání půldenní (1x měsíčně, vždy první čtvrtek v měsíci, Brno)
Je určeno zejména těm pěstounům, kteří mohou absolvovat vzdělávání v pracovní den, skupina se schází
v počtu cca 8 – 12 osob. Dle požadavků je zajištěno hlídání dětí předškolního věku.
Místo konání: přednáškový sál TRIADA-Poradenské centrum, Orlí 20, 602 00, Brno
Rozsah vzdělávání – 4 x 60 minut 8,30 – 12,30 hodin.
Termíny I. pololetí
čtvrtek
6. února, 5. března, 2. dubna a 7. května 2020
Předběžné termíny II. pololetí čtvrtek

8. října, 5. listopadu a 3. prosince 2020

základní téma 6. 2. – „Jak se připravit a přežít dospívání dětí“
další témata budou postupně navazovat a budou dohodnuta na základě námětů na skupině.
Lektorka: Mgr. Danka Pukancová
Slovenská kolegyně, se kterou spolupracujeme již řadu let. Speciální pedagožka s dlouhodobou praxí
v oblasti doprovázení pěstounů, působila jako ředitelka soukromého dětského domova, zkušená lektorka
mezinárodního vzdělávacího programu PRIDE a odborných příprav pěstounů a osvojitelů.
Nově víkendový termín:
Stejné téma pro ty, kterým bude vyhovovat vzdělávání mimo pracovní dobu
sobota
18. dubna (pozor – rozsah 6 hodin od 8,30 do 14,30 hod.) přednáškový sál TRIADAPoradenské centrum, Orlí 20, 602 00, Brno
sobota
říjen/listopad – v Olomouci (6 hodin)

Vzdělávací a supervizní skupina pro pěstouny na přechodnou dobu Brno
Místo konání: přednáškový sál TRIADA-Poradenské centrum, Orlí 20, 602 00, Brno
Rozsah vzdělávání – 4 x 60 minut 8,30 – 13,00 hodin.
Termíny I. pololetí
čtvrtek
19. března 2020
Další termíny na II. pololetí budou stanoveny dle aktuální situace.

Vzdělávací a supervizní skupina pro pěstouny Šumperk
Místo konání: Šumperk, středisko Doris, Komenského 9
Rozsah vzdělávání – 4 x 60 minut 13,00 – 17,00 hodin.
Termíny I. pololetí
pátek
12. června 2020
II. pololetí
říjen/listopad 2020.

Pro přihlášení na tyto jednorázové vzdělávací akce postačí email na vzdelavani@triada-centrum.cz,
Kontaktní osoba: Mgr. Viktor Janč, koordinátor vzdělávání tel. 774 225 665
Můžete se také přihlásit prostřednictvím Vašeho klíčového pracovníka.

