
 

Termíny a témata vzdělávání pro pěstouny 2019 – I. pololetí 

OLOMOUC  

TRIADA – Poradenské centrum, z. ú. je organizace s dlouholetou praxí v oblasti náhradní rodinné péče, je 

realizátore příprav pro budoucí pěstouny a osvojitele, nabízí průběžné vzdělávání pěstounům i sociálním 

pracovníkům, poskytuje poradenské služby pro pěstouny i rodiče. Je osobou pověřenou výkonem sociálně 

právní ochrany dětí. V souladu s ustanovením §47 zákona o sociálně právní ochraně dětí, o zvyšování 

znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci, Vám nabízíme 

vzdělávací programy v Olomouci 

 
      
Úterý 26. 2. 2019    

Dopoledne    Lektorky: Dana Štěrbová, Svatoslava Kalábová 

9,00 – 12,15    4 výukové hodiny         
 

Úterý 26. 3. 2019    

Dopoledne    Lektorky: Dana Štěrbová, Svatoslava Kalábová 

9,00 – 12,15    4 výukové hodiny 
 
Úterý 30. 4. 2019      

Dopoledne    Lektorky: Dana Štěrbová, Svatoslava Kalábová 

9,00 – 12,15    4 výukové hodiny 

 
 

Místo konání všech setkání: Maltézská pomoc, Wurmova 7, Olomouc 

Bližší informace ke vzdělávacím programům: 

Vzdělávací programy jsou určeny pěstounům i absolventům příprav pro budoucí pěstouny, kteří na přijetí dítěte do 

rodiny čekají. Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování. V souladu s §47a Zákona o 

sociálně právní ochraně dětí jsou vzdělávací programy pěstounům nabízeny bezplatně. Náklady na realizaci kurzu 

hradí organizace, se kterou má pěstoun uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče. Cena jednotlivých 4 hodinových 

bloků je 600,- Kč. Odborným garantem vzdělávacích programů je ředitelka TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. PhDr. 

Eva Rotreklová. 

Vzdělávací programy jsou úzce provázány s dlouhodobým praktickým působením lektorů na poli náhradní rodinné 

péče (v oblasti vzdělávání i odborného poradenství) a v oblasti práce s rodinou ohroženého dítěte, jsou vedeny 

interaktivní zážitkovou formou s aktivním zapojením každého účastníka. 

V případě zájmu o kterýkoli z uvedených vzdělávacích programů nás prosím kontaktujte prostřednictvím elektronické 

pošty vzdelavani@triada-centrum.cz. Na výše uvedenou emailovou adresu, případně na tel. číslo 774 225 665 můžete 

směřovat také jakékoli Vaše dotazy ohledně vzdělávacích programů.  

Bližší informace o organizaci TRIADA – Poradenské centrum, z.ú.. naleznete na http://www.triada-

centrum.cz/organizace/o-nas 
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