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
● vzdělávání hrazené ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče ● pobyty pro děti se zajištěním
celodenní péče ● doprovázení pěstounských rodin
● konzultace a poradenství ● zprostředkování odborné psychologické a právní pomoci

VZDĚLÁVÁNÍ pro osoby pečující
Pobytové vzdělávací semináře v rozsahu 24 hodin
Vzdělávací seminář na Vysočině
3. - 5. 5. 2019 Hotel U Loubů, Tři Studně 13, Tři Studně
Tři tematické vzdělávací bloky:
Dědictví, darování, exekuce - práva pěstouna
Kontakt s biologickou rodinou
Trauma a jeho zpracování
Lektoři: Mgr. Tomáš Klinecký, Bc. Ondřej Máslo

Vzdělávací seminář na Seči
4. - 6. 10. 2019 Penzion Hájenka, Ústupky 325, Seč
Dva tematické vzdělávací bloky:
Setkání dvou osobností, dospělého a dítěte
Obrana proti manipulaci
Lektoři: Mgr. Hana Slobodová, Jaroslav Nouza

Během vzdělávání pěstounů je zajištěna celodenní péče o děti a pestrý animační program vedený zkušeným
lektorským týmem. Plná penze, pro děti 5× denně + pitný režim. Uzávěrka přihlášek 30. 3. 2019!

Cena
Osoba pečující 7000 Kč ● Dítě v pěstounské péči 3500 Kč ● Další dospělý (bez vzdělávání) 2800 Kč
● Další dítě (s osobní péčí) 2450 Kč* ● Další dítě (bez osobní péče) 2000 Kč
Možnost zajištění ubytování od čtvrtka 19. 9. 2019
(+ večeře a páteční snídaně) - není zahrnuto v celkové ceně vzdělávacího pobytu. Úhrada na místě.
*Symbolická částka za osobní péči 150 Kč/den

POBYTY PRO DĚTI se zajištěním celodenní péče
Jarňáky v Krkonoších
2. – 9. 3. 2019 Chata Sedmidolí, Špindlerův Mlýn 248
ubytování 7 nocí, plná penze, pitný režim, vlek, doprava,
pedagogický dozor, zdravotník, výuka na svahu pod vedením
akreditovaných lyžařských instruktorů, sportovní a výtvarné
aktivity, další doprovodný animační program, odměny, fotky
z pobytu. Pro děti od 6 let.
Uzávěrka přihlášek včetně zálohy 2000 Kč je 30. 1. 2019!
Cena: 9100 Kč
Informační schůzka proběhne 12. 2. 2019 v 17 hodin v RC Kostička – Nám. Arnošta z Pardubic 12,
Český Brod. Bližší informace o pobytu v Krkonoších poskytne: Andrea Hradecká, tel.: 602 112 679,
e-mail: andrea@leccos.cz

Letní tábor na Sázavě
21. - 27. 7. 2019 Tábor YMCA Soběšín
Pohybově zaměřený prázdninový tábor, uprostřed krásné
přírody řeky Sázavy. Hry, soutěže, rafting, plavání, táborová
hra, přespání v lese… Pro děti od 6 let.
Uzávěrka přihlášek včetně zálohy 2000 Kč je 30. 1. 2019!
Cena: bude upřesněna

Kontakty
Bc. Dana Zahradníčková, DiS.

Jana Popovičová

vedoucí služeb pro pěstouny - doprovázení
tel.: 604 887 935
e-mail: rodiny@leccos.cz

Vzdělávací a pobytové akce
tel.: 734 108 096
e-mail: janina@leccos.cz

Andrea Hradecká,
Bližší informace o pobytových akcích pro děti
tel.: 602 112 679, e-mail: andrea@leccos.cz

www.leccos.cz/pestounske-rodiny

