LECCOS, z. s. je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí. Jako pověřená osoba uzavírá DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE.

Poskytujeme
● bezplatné vzdělávání
● pobyty pro děti se zajištěním celodenní péče
● asistovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte
● doprovázení pěstounských rodin
● konzultace a poradenství
● zprostředkování odborné psychologické a právní pomoci

VZDĚLÁVÁNÍ
Jednodenní vzdělávací semináře v rozsahu 6 hodin
Místo konání: Český Brod, nám. Husovo 70 (budova MÚ), vždy od 9 do 15 hodin
16. 2. Zdravý vývoj dítěte
16. 3. Vyjednávání a kontraktování s dětmi
2. 11. Bezpečné chování a prevence dětské kriminality
7. 12. Identita dítěte v pěstounské rodině a kontakt s biologickou rodinou
Hlídání dětí v případě potřeby možné, nutno předem nahlásit.

Víkendové vzdělávací semináře v rozsahu 12 hodin
Víkend I. v Českém Ráji
22. - 23. 4.
Penzion Diana, Blata 62 (Český Ráj)
Interaktivní vzdělávací seminář na téma Hra jako nástroj komunikace a výchovy. Během vzdělávání
pěstounů je zajištěn pestrý animační program pro děti a volnočasové aktivity. Plná penze, pro děti 5x denně
+ pitný režim. Uzávěrka přihlášek 28. 2. 2017

Víkend II. na Vysočině
20. - 21. 5.
Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce
Interaktivní vzdělávací seminář na témata Identita dítěte v pěstounské rodině, kontakt s biologickou
rodinou a komunikace v pěstounské rodině. Během vzdělávání pěstounů je zajištěn pestrý animační
program pro děti a volnočasové aktivity. Plná penze, pro děti 5x denně + pitný režim.
Uzávěrka přihlášek 15. 4. 2017

Vzdělávací seminář v rozsahu 24 hodin
6. – 8. 10.
RS Želivka, Vřesník u Humpolce
Tematické vzdělávací bloky:
I. Komunikace a vztahy v rodině, krizová komunikace
II. Hry jako nástroje výchovy dětí
III. Zdravý vývoj dítěte
IV. Bezpečné chování a prevence dětské kriminality
Během vzdělávání pěstounů je zajištěn pestrý animační program pro děti a volnočasové aktivity. Plná penze,
pro děti 5x denně + pitný režim. Uzávěrka přihlášek 30. 5. 2017

POBYTY PRO DĚTI

se zajištěním celodenní péče

Jarňáky na horách
18. 2. - 25. 2. Medvědí bouda, Špindlerův Mlýn, Krkonoše
Týdenní pobyt s výukou lyžování pod odborným vedením akreditovaných lyžařských instruktorů, doprovodný
animační a zábavný program. Uzávěrka přihlášek 16. 1. 2017

Jarňáky na Šumavě
18. 2. - 25. 2. Šimanov u Sušice
Týdenní pobyt na horách, doprovodný sportovní a zábavný program.
Uzávěrka přihlášek 16. 1. 2017

Letní tábor u moře pro děti od 6 let
25. 8. - 2. 9. Chorvatsko, Dalmácie
Ozdravný pobyt u moře, koupání, pestrý celodenní program, celotáborová hra, soutěže, plážové a sportovní
aktivity. Uzávěrka přihlášek 31. 3. 2017

Otava 2017 - vodácký putovní tábor pro děti od 10 let
29. 7. - 6. 8. řeka Otava
Vodácký tábor - spaní ve stanech, společné vaření, táboráky, hry, sportování a výlety.
Uzávěrka přihlášek 30. 5. 2017

Podzimní „blackout“ prázdniny v Krkonoších
26. – 29. 10. Křížlice
Tematicky zaměřený pobyt plný her, sportu a zábavy pro děti od 6 let.
Uzávěrka přihlášek 30. 5. 2017

Podrobné informace o službách pro pěstounské rodiny najdete na našem webu
www.leccos.cz/pestounske-rodiny

Kontakty
Bc. Dana Zahradníčková, DiS.

Jana Popovičová

vedoucí služeb pro pěstouny - doprovázení

vzdělávání a pobyty - objednávky, přihlášky

tel.: 604 887 935
e-mail: rodiny@leccos.cz

tel.: 734 108 096
e-mail: janina@leccos.cz

www.leccos.cz

