7. DEN

7. DEN

PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PROGRAM

PŘIHLÁŠKA
Na 7. den pěstounských rodin PŘIHLAŠUJI

Od 9.00

Registrace účastníků diskusních
skupin, předání dětí dobrovolníkům –
informační stánek u hřiště

Od 9.30

Program pro účastníky diskusní
skupiny a pěstounské rodiče
na obecním úřadě

Jméno

Zahájení dne, úvod k Transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti
Práce v diskusní skupině – 1. okruh
Přestávka na občerstvení
Práce v diskusní skupině – 2. okruh
Práce v diskusní skupině – 3. okruh

Kontaktní údaje

9.45
10.45
11.15
12.15

Od 9.30 do 13.15 program pro děti na hřišti:
výtvarné dílny a sportovní aktivity, divadelní představení
Cirkus bude, možná…, kejklířské dílny, skákací hrad.
Občerstvení v průběhu programu je zajištěné.
13.15
Ukončení dopoledního programu,
předání dětí rodičům, oběd
13.30
13.30
13.45

14.45

Odpolední program pro malé a velké
účastníky dne na hřišti
Slavnostní zahájení odpoledne
Horňácká cimbálová muzika Josefa Staši,
mužský pěvecký sbor Javorník a děti
ze ZŠ Javorník
Petr Skoumál a Jan Vodňanský

Témata diskuzních okruhů, vycházející z tezí
připravované Transformace a sjednocení systému
péče o ohrožené děti:
1. okruh: Klíčový pracovník jako koordinátor péče
o ohrožené děti
2. okruh: Individuální plán rodiny jako nástroj
efektivní práce s dítětem
3. okruh: Sociální bydlení jako prostředek pomoci
dětem ze sociálně ohrožených rodin

dětí.

Organizace

Jméno

Věk

Zdravotní
omezení

DĚTI – jméno/věk/zdravotní omezení

9.30

osob, z toho

Jméno

*a–b–c
Věk

Zdravotní
omezení

Jméno

*a–b–c
Věk

Zdravotní
omezení

Jméno

*a–b–c
Věk

Zdravotní
omezení

Jméno
Zdravotní
omezení

*a–b–c
Věk
*a–b–c

* Dopoledního programu je schopné se zúčastnit
(zaškrtněte u každého dítěte vybranou variantu)
a) samostatně (pouze děti od 5 let a starší)
b) pod dohledem osobního asistenta (zajistí rodič)
c) v doprovodu rodičů (v případě dětí do 5let)
ZÚČASTNÍME SE PROGRAMU:
pouze dopoledne
pouze odpoledne

celý den

OBĚD:
Kuřecí řízek s bramborem (40,- Kč/porce)

(počet porcí)

Smažený sýr s bramborem (40,- Kč/porce)

(počet porcí)

Bez oběda

Doporučujeme neformální oblečení .

Prosíme o laskavé zaslání této návratky s vyplněnými údaji nejlépe
do konce května na adresu: Sdružení pěstounských rodin,
Julija Křivská Prejsová, Anenská 10, 602 00 Brno
nebo na e-mail: krivska@pestouni.cz
S případnými dotazy se obracejte na Juliji Křivskou Prejsovou,
mobil: 731 507 401, e-mail: krivska@pestouni.cz

