AKCE PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

v roce 2021
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.

VZDĚLÁVÁNÍ pro osoby pečující
Pobytové vzdělávací semináře v rozsahu 24 hodin
Vzdělávací seminář na Vysočině

16. – 18. dubna 2021
Rekreační středisko Kletečná, Kletečná č. o. 72, 396 01 Humpolec
Téma: Poruchy příjmu potravy, Drogy a závislosti
Lektor: Mgr. Ondřej Máslo

Vzdělávací seminář v Posázaví

17. - 19. září 2021
Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Téma: Zpracování historie dítěte
Lektor: Mgr. Ondřej Máslo
Během vzděláván je zajištěna celodenní péče o děti,
animační program vedený zkušeným lektorským týmem.

Ceny

● osoba pečující 8490 Kč
● další dospělý (bez vzdělávání) 2690 Kč

● dítě v pěstounské péči 4390 Kč
● další dítě 2590 Kč.

Z toho částka za stravování - osoba pečující/dítě v PP 900 Kč (plná penze, pro děti 5 x denně, pitný režim).
Požadujeme zálohu ve výši 2000 Kč - fakturu vystavíme na základě přihlášky.
Možnost zajištění ubytování od čtvrtka 15. 4., resp. 16. 9. 2021 (+ večeře a páteční snídaně), úhrada na místě.

Uzávěrka přihlášek 31. 3. 2021.

V případě trvání nepříznivé epidemiologické situace v ČR se vzdělávání bude konat ve stejném termínu distančně
(tzn. formou webináře) v rozsahu 3 x 4 hodiny, o časech konání budeme včas informovat. Další část vzdělávání v
rozsahu 12 hodin bude zajištěna jinou formou (samostatná práce, sebevzdělání). Cena za vzdělávání distanční
formou: 5490 Kč.

NOVINKA!
Vzdělávací webinář v rozsahu 3 hodin

11. února 2021 od 15 do 18 hodin
Téma: Zdravá výchova - správný životní styl, obezita u dětí Lektorka: Ing. Hana Střítecká, Ph.D.
Cena: 600 Kč
Uzávěrka přihlášek do 8. 2. 2021

Online přihlášky najdete na našem webu.

Bližší informace: Jana Popovičová, ☎ 734 108 096, e-mail:janina@leccos.cz

www.leccos.cz/pestounske-rodiny

