Vícedenní vzdělávání pro pěstouny 2018
Triada-Poradenské centrum Brno si vás dovoluje opět pozvat na vícedenní vzdělávací
programy – společné víkendy pro pěstouny a děti. Zajímavě prožitý víkend, vzdělávací témata
pro dospělé, trocha zábavy pro děti – a vlastně pro všechny.

Místo konání:

Penzion Vyhlídka – Češkovice, Blansko - http://www.vyhlidka-blansko.cz/

Termíny:
20. - 22. 4. 2018
1. - 3. 6. 2018
12. – 14. 10. 2018

Časová struktura všech setkání:
Pátek

15:00 – 15:30

Příjezd a ubytování

16:00 – 17:00

Zahájení programu, společná aktivita s dětmi,
organizační informace, očekávání účastníků.

Sobota

Neděle

17:00 – 18:00

Blok A programu

19:00 – 20:30

Blok B programu

9:00 – 12:00

Blok C programu

15:00 – 18:00

Blok D programu

9:00 – 12:00

Blok E programu

Časový harmonogram lze upravit podle počasí a dohody účastníků.
Základní témata vzdělávání:

Mezigenerační vztahy v rodině
lektorka: Dana Štěrbová
Dětské trauma a jak s ním pracovat
lektorka: Eva Pávková
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Jako vždy bude během vzdělávání připraven program pro děti.
Každý víkend bude obohacen o doplňkový program pro děti (i dospělé) – sportovní hry,
ekologické a poznávací aktivity, vycházky do okolí. Program pro děti je organizován
samostatnými pedagogickými pracovníky.
Ubytování hradí doprovázející organizace. Stravování si hradí účastníci sami.
Počet účastníků je omezen kapacitou zařízení.
Přihlášku najdete na www.triada-centrum.cz – prosím vyplňte co nejdříve
vždy samostatně na jednotlivé termíny – a zašlete na email:
vzdelavani@triada-centrum.cz

Potvrdíme Vám přijetí přihlášky.
Podrobné informace a detailní objednání stravování budou přihlášeným rozeslány 14 dní před
každým vzdělávacím víkendem.
Další informace na www.triada-centrum.cz

Těšíme se na setkání
Eva Rotreklová
ředitelka TRIADA-Poradenské centrum
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