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Plán vzdělávacích aktivit pro rok 2020 
 
 
1. Odpolední semináře s Mgr. Daníčkem 

Mgr. Jiří Daníček je zkušený lektor, který má pro vás připravená témata z různých oblastí 
psychologie a psychoterapie, mnohdy obohacené vlastními zkušenostmi s výchovou dítěte v 
náhradní rodinné péči. 
 

Datum: 
Čas: Téma: Počet 

hodin 
Lektor: 

17.3.2020 

16:00-19:00 Náhradní rodičovství v kostce- 

Zrušeno z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu – o 

náhradním termínu budete 

informováni 

3 

Mgr. Daníček 

28.4.2020 16:00-19:00 Identita dítěte v NRP 3 Mgr. Daníček 

2.6.2020 16:00-19:00 Terapeutické rodičovství 3 Mgr. Daníček 

8.9.2020 16:00-19:00 Učení není mučení 3 Mgr. Daníček 

20.10.2020 16:00-19:00 Děti nezlobí, děti se chovají 3 Mgr. Daníček 

8.12.2020 16:00-19:00 Jak předejít vyhoření 3 Mgr. Daníček 

 

 

2. Celodenní semináře 

Zatím máme závazně domluvený jeden seminář, ale další 2 jsou v jednání. Jakmile budou 
termíny potvrzeny, dáme vám vědět. 
 

Datum: 
Čas: Téma: Počet 

hodin 
Lektor: 

23.6.2020 

9:00 -17:00 Co mám dělat když…..?! (Dítě 

zlobí; Nevím, kudy kam; Mám 

pocit, že se nic nedaří…) 

8 

Alžběta Hlásková 
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3. Vzdělávací víkend 

Datum: 
Místo: Náplň: Počet 

hodin 
Lektor: 

18. - 

20.9. 

2020 

 

Lhotka  

u Mělníka 

Vzdělávací workshopy pro 

pěstouny, zábavné hry pro děti, 

aktivity pro celou rodinu. 

 

24 

Mgr. Daníček 

(pěstouni) 

Mgr. Burýšková 

(děti) 

 

Po absolvování vzdělávací akce obdrží pěstoun Osvědčení o absolvování 

vzdělávání s příslušným počtem hodin, které se započítávají do povinného 

zvyšování kompetencí osob pečujících (pěstounů) a osob v evidenci (pěstounů na 

přechodnou dobu). 

 

Vzdělávání probíhá v prostorech Centra ALMA, z.ú. na adrese nám. Republiky 400, 

Neratovice -budova městského úřadu (kromě víkendové akce).  

 

Během vzdělávání je možné zajistit hlídání pro děti (nutné oznámit minimálně 2 dny 

před vzděláváním). 

 

Pro pěstouny, kteří mají s Centrem ALMA, z.ú. uzavřenou dohodu o výkonu 

pěstounské péče, je vzdělávací akce (i případné hlídání dětí během akce) bezplatná.  

 

Cena pro osoby, které nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče 

s Centrem ALMA, z.ú. je: 

• 600,- Kč za vzdělávací akci – odpolední seminář 

• 1 200,- Kč za vzdělávací akci – celodenní vzdělávání 

• 500,- za hlídání dítěte během vzdělávání 

 
Kontaktní osoba: 

Bc. Radka Plačková, DiS. 

Tel: +420 724 719 533 

e-mail: plackova@centrum-alma.cz 
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