Pobyty a vzdělávání

2019

„Každé dítě má právo na bezstarostné dětství. Už samo narození dítěte
je obrovské štěstí, ale neplatí to pro každé. Některé rodiny nejsou schopny poskytnout svým dětem potřebnou ochranu a péči, a tím se může život pořádně zamotat. Proto jsme tady my, abychom pomohli těm, kteří
tuto pomoc nejvíce potřebují.“
Naším posláním je hájení zájmů a práv ohrožených dětí, které nemohou
vyrůstat ve vlastní rodině. Naším cílem je pomáhat a spolupodílet se na
vytvoření podmínek pro zdárný vývoj a plnohodnotný život pro tyto děti.
Nabízíme komplexní sociálně právní pomoc a péči náhradním a biologickým rodinám a dětem v jejich obtížné situaci.
Poradenské centrum „Klubíčko štěstí“ je nezisková organizace, která byla
založen v roce 2016. Má pověření k sociálně-právní ochraně dětí včetně
uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na území České republiky.
Poskytujeme komplexní služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí,
především v náhradní rodinné péči. Klademe velký důraz na odbornost
našich pracovníků, kdy všichni naši zaměstnanci mají odbornou způsobilost v sociálně právní ochraně a splňují kvalifikační předpoklady pro
výkon SPOD, včetně dlouholeté praxe v této oblasti. Nabízíme osobitý
přístup při hledání nejvhodnějšího řešení konkrétních situací. Činnost
našeho centra se opírá o znalost právních předpisů a potřeb klientů v
oblasti sociální práce a psychoterapeutické péče.
V rámci činnosti našeho Poradenského centra pro náhradní rodinu –
Klubíčko štěstí, z.s., Vám nabízíme, jako pověřená osoba k výkonu SPOD,
dle zákona č. 359/99 Sb., § 47a), zajištění péče pro děti z pěstounských
rodin formou pobytu a odborné vzdělávání osob pečujících společně se
zajištěním osobní péče o svěřené dítě v době vzdělávání.

Pobyty s dětmi
Bedřichov v Jizerských horách
Termín konání:
Místo pobytu:
Odjezd: 		
			
Příjezd: 		

17. 3. 2019 do 23. 3. 2019 ( věk dítěte: 7 – 18 let)
penzion BAJAMA - Bedřichov v Jizerských horách
17. 3. 2019 v 9:00 hodin (sraz v 8:45 hod)
Na parkovišti u Zimního stadionu, Ústí nad Labem
23. 3. 2019 v 12.00 hodin

Pobyty s dětmi
Bedřichov v Jizerských horách
centra, kteří jsou odborníci s letitou praxí v náhradní rodinné péči v rámci
výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Cena za sedmidenní pobyt/ dítě: 5.500,-Kč (nehradí osoba pečující)
Cena obsahuje: plnou penzi 5x denně; pitný režim; dopravu; odborný
personál; zdravotníka; pojištění, pomůcky pro děti; vstupné na akce,
lyžařského instruktora.

Prakticky veškeré zimní aktivity probíhají v přírodě, aby se děti naučily
základům lyžování a dokázaly správně reagovat na sjezdovce a byly neustále
na čerstvém horském vzduchu. V rámci programu budou probíhat ukázky
práce horské služby s ukázkou lyžařských technik, animační programy přežití
v případě lavin, dále sportovní hry završené olympiádou, aktivity zaměřené
na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Vaše děti si
odvezou plno zážitků a upomínkových předmětů na tento tábor.

Finanční spoluúčast osob pečujících:

Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo telefonicky:

•
•

777 875 050 – Bc. Irena Kompertová
737 441 289 - Hana Jandusová

•

Permanentka (skipas): 1.200, - Kč týden/dítě
V případě, že nemá dítě vlastní lyže tak je nutné doplatit: 1.000,- Kč za
zapůjčení lyží na týden.
Spoluúčast na doprovodné akce 300.-Kč

Poradenské centrum pro náhradní rodinu – Klubíčko štěstí, pořádá dětský
zimní tábor, který je určen pro děti z pěstounský rodin a příznivce pestré
zimní zábavy. Tyto naše lyžařské tábory nabízejí profesionální organizační
zajištění, pestrý a zábavný program, spolehlivé jednání a individuální přístup
ke každému dítěti. Organizace je zajištěna pracovníky našeho poradenského

Pobyty s dětmi

Pobyty s dětmi

Malá Úpa

Malá Úpa

Termín konání:

23. 3. 2019 do 29. 3. 2019 ( věk dítěte: 7 – 18 let)

Místo pobytu:

Hotel Javor – Dolní Malá Úpa

Odjezd: 		
			
			
Příjezd: 		

23. 3. 2019 v 13:00 hodin (sraz v 12.30)
hlídané NON-STOP parkoviště ulice Na Florenci, 		
Praha 1
29. 3. 2019 v 13.00 hodin

Cena za sedmidenní pobyt/ dítě: 5.500,-Kč (nehradí osoba pečující)
Cena obsahuje: plnou penzi 5x denně; pitný režim; dopravu; odborný personál;
zdravotníka; pojištění, pomůcky pro děti; vstupné na akce, lyžařského
instruktora.
Finanční spoluúčast osob pečujících:
•
•
•

Permanentka (skipas): 1.200, - Kč týden/dítě
V případě, že nemá dítě vlastní lyže tak je nutné doplatit: 1.000,- Kč za
zapůjčení lyží na týden.
Spoluúčast na doprovodné akce 300.-Kč

Poradenské centrum pro náhradní rodinu – Klubíčko štěstí, pořádá dětský
zimní tábor, který je určen pro děti z pěstounský rodin a příznivce pestré
zimní zábavy. Tyto naše lyžařské tábory nabízejí profesionální organizační
zajištění, pestrý a zábavný program, spolehlivé jednání a individuální přístup
ke každému dítěti. Organizace je zajištěna pracovníky našeho poradenského
centra, kteří jsou odborníci s letitou praxí v náhradní rodinné péči v rámci
výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Prakticky veškeré zimní aktivity probíhají v přírodě, aby se děti naučily
základům lyžování a dokázaly správně reagovat na sjezdovce a byly neustále
na čerstvém horském vzduchu. V rámci programu budou probíhat ukázky
práce horské služby s ukázkou lyžařských technik, animační programy přežití
v případě lavin, dále sportovní hry završené olympiádou, aktivity zaměřené
na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Vaše děti si
odvezou plno zážitků a upomínkových předmětů na tento tábor.
Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo telefonicky:
721 377 805 – Dana Turková, DiS.
723 535 378 – Dana Hanušová, DiS.

Pobyty s dětmi

Pobyty s dětmi

AERO Holany
Termín konání:
Místo pobytu:

30. 6. 2019 – 06. 07. 2019
Rekreační středisko AERO Holany

PRAHA
Odjezd: 		
			
Příjezd: 		

30. 6. 2019 v 9:30 hlídané NON-STOP parkoviště ulice
Na Florenci, Praha 1
06. 07. 2019 čas 11:30 hod

ÚSTÍ NAD LABEM
Odjezd: 		
			
Příjezd:			

30. 6. 2019 v 10:15 parkoviště u Zimního stadionu,
Ústí nad Labem
06. 07. 2019 čas 11:00 hod

Cena za sedmidenní pobyt/ dítě: 5.500,-Kč (nehradí osoba pečující)
Cena obsahuje: plnou penzi 5x denně; pitný režim; dopravu; odborný personál;
zdravotníka; pojištění, pomůcky pro děti; vstupné na akce + doprava na výlety
a další poplatky spojené se zajištěním bohatého a atraktivního programu pro
děti.
Nutná spoluúčast na doprovodné akce 300.-Kč
Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí pořádá pobyt, který
je určen pro děti z pěstounský rodin. Nabízíme profesionální organizační
zajištění, pestrý a zábavný program, spolehlivé jednání a individuální přístup
ke každému dítěti.

AERO Holany
Organizace je zajištěna pracovníky
našeho
poradenského
centra,
kteří jsou odborníci s letitou praxí
v náhradní rodinné péči v rámci
výkonu sociálně právní ochrany
dětí. Dále se pobytu účastní také
pedagog a zdravotník.
Pobyt je situován do prostředí
rekreačního střediska Aero Holany
přímo v borovém lese na okraji
rybníka, nedaleko od Máchova
jezera s možností bohatého sportovního vyžití a všestranné sportovní činnosti.
Prakticky většina aktivit probíhá v přírodě, aby se děti naučily a dokázaly dobře
pohybovat a orientovat v přírodě a dokázaly reagovat i na nepředvídatelné
součásti běžného života.
V rámci tohoto pobytu bude mimo jiné probíhat arteterapie, sportovní
hry završené olympiádou, muzikoterapie, aktivity zaměřené na rozvoj
psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále budou probíhat
výlety na známé turistické cíle v blízkém okolí jako např. chráněná přírodní
památka „Peklo“, zřícenina hradu Bezděz a dle počasí plavba výletní lodí po
Máchově jezeře. Vaše děti si odvezou plno zážitků a upomínkových předmětů
na tento pobyt.
Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo telefonicky:
721 377 805 – Dana Turková, DiS.
723 535 378 – Dana Hanušová, DiS.
777 875 050 – Bc. Irena Kompertová

Pobyty s dětmi

Pobyty s dětmi
AERO Holany

AERO Holany
Termín konání:

03. 08. 2019 – 10. 08. 2019

Místo pobytu:

Rekreační středisko AERO Holany

PRAHA
Odjezd: 		
			
Příjezd: 		

03. 08. 2019 v 15:00 hod hlídané NON-STOP 		
parkoviště ulicNa Florenci, Praha 1
10. 08. 2019 čas 11:30 hod

ÚSTÍ NAD LABEM
Odjezd: 		
			
Příjezd:			

03. 08. 2019 v 15:30 hod parkoviště u Zimního 		
stadionu, Ústí nad Labem
10. 08. 2019 čas 11:00 hod

Mladší děti budou mít pobyt zaměřený na turistiku a starší děti nad 12 let
budou mít pobyt na cyklistiku.
Cena za sedmidenní pobyt/ dítě: 5.500,-Kč (nehradí osoba pečující)
Cena obsahuje: plnou penzi 5x denně; pitný režim; dopravu; odborný personál;
zdravotníka; pojištění, pomůcky pro děti; vstupné na akce + doprava na výlety
a další poplatky spojené se zajištěním bohatého a atraktivního programu pro
děti.

Nutná spoluúčast na doprovodné akce 300 Kč. V případě, že dítě nemá vlastní
kolo je zde možnost zapůjčení kola na místě a to za spoluúčast 1000 Kč.
Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí pořádá pobyt, který
je určen pro děti z pěstounský rodin. Nabízíme profesionální organizační
zajištění, pestrý a zábavný program, spolehlivé jednání a individuální přístup
ke každému dítěti.
Organizace je zajištěna pracovníky našeho poradenského centra, kteří jsou
odborníci s letitou praxí v náhradní rodinné péči v rámci výkonu sociálně
právní ochrany dětí. Dále se pobytu účastní také pedagog a zdravotník.
Pobyt je situován do prostředí rekreačního střediska Aero Holany přímo
v borovém lese na okraji rybníka, nedaleko od Máchova jezera s možností
bohatého sportovního vyžití a všestranné sportovní činnosti.
Prakticky většina aktivit probíhá v přírodě, aby se děti naučily a dokázaly dobře
pohybovat a orientovat v přírodě a dokázaly reagovat i na nepředvídatelné
součásti běžného života.
V rámci tohoto pobytu bude mimo jiné probíhat arteterapie, sportovní hry
a mnoho další zábavy. Dále budou probíhat výlety na známé turistické cíle v
blízkém okolí a dle počasí plavba výletní lodí po Máchově jezeře. Vaše děti si
odvezou plno zážitků a upomínkových předmětů na tento pobyt.
Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo telefonicky:
721 377 805 – Dana Turková, DiS.
723 535 378 – Dana Hanušová, DiS.
777 875 050 – Bc. Irena Kompertová

Pobyty s dětmi

Pobyty s dětmi

AERO Holany
Termín konání:

24. 08. 2019 – 31. 08. 2019

Místo pobytu:

Rekreační středisko AERO Holany

PRAHA
Odjezd: 		
			
Příjezd: 		

24. 08. 2019 čas 15.00 hod hlídané NON-STOP 		
parkoviště ulicNa Florenci, Praha 1
31. 08. 2019 čas 11.30 hod

ÚSTÍ NAD LABEM
Odjezd: 		
			
Příjezd:			

24. 08. 2019 čas 15.30 hod parkoviště u Zimního 		
stadionu, Ústí nad Labem
31. 08. 2019 čas 11.00 hod

NABÍDKA NA POBYT DÍTĚTE S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA.
Cena za sedmidenní pobyt/ dítě: 5.500,-Kč (nehradí osoba pečující)
Cena obsahuje : (plnou penzi 5 x denně jídlo, pitný režim, dopravu, odborný
personál, zdravotníka, pojištění, materiál a dárky pro děti, vstupné na akce
+ doprava na výlety a další poplatky spojené se zajištěním bohatého a
atraktivního programu pro děti) lektora s dlouholetou praxí výuky anglického
jazyka
Nutná spoluúčast na doprovodné akce 300.-Kč

AERO Holany
Poradenské centrum pro náhradní
rodinu Klubíčko štěstí pořádá pobyt,
který je určen pro děti od třetí do deváté
třídy Základní školy. Tento pobyt - nabízí
profesionální organizační zajištění, pestrý
a zábavný program, spolehlivé jednání a
individuální přístup ke každému dítěti s
výukou angličtiny.
Organizace je zajištěna pracovníky
našeho poradenského centra, kteří jsou
odborníci s letitou praxí v náhradní
rodinné péči v rámci výkonu sociálně
právní ochrany dětí. Dále se pobytu
účastní také pedagog a zdravotník.
Výuka bude zajištěna kvalitními lektory
anglického jazyka.
Pobyt
je
situován
do
prostředí
rekreačního
střediska
Aero
Holany
přímo v borovém lese na okraji rybníka,
nedaleko od Máchova jezera s možností
bohatého sportovního vyžití a všestranné
sportovní činnosti.
V rámci tohoto pobytu bude probíhat nauka anglického jazyka a také
komunikace během běžných denních činností.
Dále budou probíhat výlety na známé turistické cíle v blízkém okolí a dle
počasí plavba výletní lodí po Máchově jezeře. Vaše děti si odvezou plno zážitků
a upomínkových předmětů na tento pobyt.
Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo telefonicky:
721 377 805 – Dana Turková, DiS.
723 535 378 – Dana Hanušová, DiS.
777 875 050 Bc. Irena Kompertová

Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Sporthotel Kácov
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ, SPOJENÉ S POBYTEM A
POSKYTNUTÍM OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ
Termíny konání:
•

od 09. 05. do 12. 05. 2019 (začátek pobytu čtvrtek od 15 hodin, ukončení
pobytu ve 14 hodin v neděli)

•

od 26. 09. do 29. 09. 2019 (začátek pobytu čtvrtek od 15 hodin, ukončení
pobytu ve 14 hodin v neděli)

Místo pobytu:

Sporthotel Kácov

Hotel se nachází v oblasti Posázaví asi 55 km od Prahy po dálnici D1. Je
obklopen jehličnatými a smíšenými lesy v blízkosti řeky Sázavy. Srdcem
areálu je pohodlný tříhvězdičkový hotel. Ubytování v přírodě vám poskytnou
zdejší sruby a chaty.
Doprava:		
Vlastní nebo zajištěným autobusem je plánován v odpoledních hodinách
cca 13.30 hod. Čas a místo odjezdu bude upřesněno podle počtu účastníků.
Předpokládané místo odjezdu a příjezdu: Non-stop parkoviště Praha Florenc.
( spoluúčast autobus 100,-Kč/ osoba).

Sporthotel Kácov
Odborně vzdělávací seminář
Obsahuje 4 denní vzdělávací cykly v
celkovém rozsahu minimálně 24 hodin,
který je rozšířen o odborné večerní
kluby. Pro účastníky jsou připraveny
studijní materiály. Přednášet budou naši
specialisté z dlouholetou praxí v oboru
SPOD,
včetně
dětského
psychologa,
psychoterapeuta,
lékaře,
právníka
a
soudce z oblasti rodinného a trestního práva. Program je tematicky rozdělen
do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče,
tak i z pohledu právního odvětví, psychologie, psychosomatiky a současných
sociálně-patologických jevů u dětí a dospívající mládeže z hlediska výchovy a
péče o dítě.
Cena 4
denního vzdělávacího programu:
5.800,- Kč/osobu, zahrnuje:
ubytování, stravu, přednáškovou činnost, studijní a odborné materiály,
které účastníci obdrží na místě, dále zajištění večerních klubů s animačními
programy. Osoby pečující (účastníci) si nehradí ubytování, stravu ani
vzdělávání, je to součástí tzv. balíčku v rámci tohoto vzdělávacího programu.
Účastníci získají potvrzení o absolvování vzdělávacího semináře. Součástí
tohoto pobytu je poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání
včetně společného večerního programu.
		
Osobní péče o svěřené dítě
V rámci poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání osob
pečujících, celkem 24 hodin, budou pro děti probíhat sportovní hry, aktivity
zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále
budou probíhat výlety v blízkém okolí. Pro děti je připraven bohatý animační
program, táborák a plno jiných zážitků.
Cena za osobní péči o svěřené dítě celkem za 24 hodin/ dítě: 3.600,-Kč (tj.
150 Kč/ hodina)-nehradí osoby pečující!!!
Cena zahrnuje: tzv. balíček - plnou penzi 5x denně; pitný režim; ubytování;
odborný pedagogický dozor; zdravotníka; zajištění celodenních programů jak
pro děti předškolního a školního věku, pomůcky a různý materiál, odměny a
dárky pro děti, program po celou dobu pobytu.
Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo telefonicky:
721 377 805 – Dana Turková, DiS.

Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

AERO Holany
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ, SPOJENÉ S POBYTEM A
POSKYTNUTÍM OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ
Termíny konání:
•

od 16. 05. do 19. 05. 2019 (začátek pobytu čtvrtek od 15 hodin, ukončení
pobytu ve 14 hodin v neděli)

•

od 12. 09. do 15. 09. 2019 (začátek pobytu čtvrtek od 15 hodin, ukončení
pobytu ve 14 hodin v neděli)

Místo pobytu:

AERO Holany

Středisko leží u Milčanského rybníka 10km od České Lípy a 15km od Máchova
jezera. Je zde krásná příroda. Středisko nabízí ubytování v budově a v chatkách.
Areál venku nabízí 23 metrový bazén, 2 hřiště na tenis a volejbal, pramice,
kánoe, plážový volejbal, malé hřiště na fotbal, nové prolézačky, houpačky, 2
trampolíny, basketbalový koš, stolní tenis, ruské kuželky, venkovní posezení,
parkoviště.

AERO Holany
programy. Osoby pečující (účastníci) si nehradí ubytování, stravu ani
vzdělávání, je to součástí tzv. balíčku v rámci tohoto vzdělávacího programu.
Účastníci získají potvrzení o absolvování vzdělávacího semináře. Součástí
tohoto pobytu je poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání
včetně společného večerního programu.
		
Osobní péče o svěřené dítě
V rámci poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání osob
pečujících, celkem 24 hodin, budou pro děti probíhat sportovní hry, aktivity
zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále
budou probíhat výlety v blízkém okolí. Pro děti je připraven bohatý animační
program, táborák a plno jiných zážitků.
Cena za osobní péči o svěřené dítě celkem za 24 hodin/ dítě: 3.600,-Kč (tj.
150 Kč/ hodina)-nehradí osoby pečující!!!
Cena zahrnuje: tzv. balíček - plnou penzi 5x denně; pitný režim; ubytování;
odborný pedagogický dozor; zdravotníka; zajištění celodenních programů jak
pro děti předškolního a školního věku, pomůcky a různý materiál, odměny a
dárky pro děti, program po celou dobu pobytu.

Doprava:

Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo telefonicky:

Vlastní nebo zajištěným autobusem.
Odjezd : 14:00 hod od parkoviště u Zimního stadionu – Ústí nad Labem je
plánován v odpoledních hodinách cca 13.30 hod Čas a místo odjezdu bude
upřesněno podle počtu účastníků. (spoluúčast na dopravu 100,-)

777 875 050 – Bc. Irena Kompertová
602 310 152 - Mgr. Zuzana Švadlenková

Odborně vzdělávací seminář
Obsahuje 4 denní vzdělávací cykly v celkovém rozsahu minimálně 24 hodin,
který je rozšířen o odborné večerní kluby. Pro účastníky jsou připraveny
studijní materiály. Přednášet budou naši specialisté z dlouholetou praxí v
oboru SPOD, včetně dětského psychologa, psychoterapeuta, lékaře, právníka
a soudce z oblasti rodinného a trestního práva. Program je tematicky rozdělen
do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče,
tak i z pohledu právního odvětví, psychologie, psychosomatiky a současných
sociálně-patologických jevů u dětí a dospívající mládeže z hlediska výchovy a
péče o dítě.
Cena 4- denního vzdělávacího programu:
5.800,- Kč/osobu, zahrnuje:
ubytování, stravu, přednáškovou činnost, studijní a odborné materiály,
které účastníci obdrží na místě, dále zajištění večerních klubů s animačními

Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Itálie - Caorle
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ, SPOJENÉ S POBYTEM A
POSKYTNUTÍM OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ
Termíny konání:
•

19. 07. 2019 – 28. 07. 2019 (odjezd je v pátek cca 20:00 hod; začátek
pobytu sobota od 8 hodin, návrat z pobytu je v neděli ráno cca 6:00
hod.)

Místo pobytu:

Hotel CATTO SUISSE, Itálie – Caorle

Hezký rodinný hotel se nachází nedaleko centra města (Via Buonarotti15),
250 m od moře (pláž Ponente) a zároveň sousedí s hotelem Luisa (10 m). V
blízkosti je park s dětským hřištěm a přístav pro plachetnice. Mimo jiné je zde
možnost navštívit některé z nedalých měst jako Benátky či San Marino.
Třípatrový hotel s výtahem a bezbariérovým přístupem nabízí 2 - 4 lůžkové
klimatizované pokoje s vlastním soc. zařízením. V přízemí hotelu je
klimatizovaná jídelna, recepce (8.00 - 24.00 hod), hotelový bar (platba v EUR,
italské ceny) a venkovní krytá terasa k posezení. Děti mohou využít venkovní
krytý dětský koutek. V podkroví hotelu mají klienti k dispozici f itness a terasu
na opalování. Hotel disponuje vlastními parkovacími místy.
Doprava: zajištěným autobusem je plánován ve večerních hodinách cca 20.00
hod : Non-stop parkoviště Praha - Florenc.

Itálie - Caorle
Odborně vzdělávací seminář
Obsahuje 6 - denní vzdělávací cykly v
celkovém rozsahu minimálně 24 hodin,
který je rozšířen o odborné večerní kluby.
Pro účastníky jsou připraveny studijní
materiály. Přednášet budou naši specialisté
z dlouholetou praxí v oboru SPOD, včetně
dětského psychologa, psychoterapeuta,
lékaře,
právníka z oblasti rodinného práva.
Program je tematicky rozdělen do několika
bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a
pěstounské péče, tak i z pohledu právního
odvětví, psychologie, psychosomatiky a
současných sociálně-patologických jevů
u dětí a dospívající mládeže z hlediska
výchovy a péče o dítě.
Cena týdenního vzdělávacího programu:
10.400,-Kč/osobu, zahrnuje: ubytování, polopenzi, dopravu, přednáškovou
činnost, studijní a odborné materiály, které účastníci obdrží na místě, dále
zajištění večerních klubů s animačními programy. Osoby pečující (účastníci) si
hradí spoluúčast ve výši 5.600,-Kč/ dospělá osoba. Účastníci získají potvrzení
o absolvování vzdělávacího semináře.
Součástí tohoto pobytu je poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu
vzdělávání včetně společného večerního programu.

Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Itálie - Caorle

Itálie - Caorle

Osobní péče o svěřené dítě
V rámci poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání osob
pečujících, celkem 24 hodin, budou pro děti probíhat aktivity zaměřené na
rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy spojené s pobytem
u moře. Dále budou probíhat výlety v blízkém okolí.
Cena za pobyt u dítěte činí:
•
•
•

druhé lůžko:
třetí lůžko: 		
čtvrté lůžko:

10400,- Kč
9000,- Kč
6600,- Kč

Cena za osobní péči o svěřené dítě celkem za 24 hodin/ dítě: 3.600,-Kč (tj.
150 Kč/ hodina)-nehradí osoby pečující!!!
Spoluúčast osoby pečující činí:
•
•
•

u dítěte na druhém lůžku
u dítěte na třetím lůžku
u dítěte na čtvrtém lůžku

6800,- Kč;
5400,- Kč
3000,- Kč

Cena zahrnuje: tzv. balíček -polopenzi;
ubytování; odborný pedagogický dozor;
zdravotníka; zajištění programů jak
pro děti předškolního a školního věku,
pomůcky a různý materiál, odměny a
dárky pro děti, program po celou dobu
pobytu.
Případné informace na
info@klubickostesti.cz nebo
telefonicky:
737 441 289 - Hana Jandusová
602 310 152 - Mgr. Zuzana Švadlenková

Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Malá Úpa

Malá Úpa

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ, SPOJENÉ S POBYTEM A
POSKYTNUTÍM OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ

		
Osobní péče o svěřené dítě

Termíny konání:
•
od 19. 09. do 22. 09. 2019 (začátek pobytu čtvrtek od 16 hodin ukončení
pobytu ve 14 hodin v neděli)

V rámci poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání osob
pečujících, celkem 24 hodin, budou pro děti probíhat sportovní hry, aktivity
zaměřené na rozvoj psychomotorické koordinace a mnoho další zábavy. Dále
budou probíhat výlety v blízkém okolí. Pro děti je připraven bohatý animační
program, táborák a plno jiných zážitků.
Cena za osobní péči o svěřené dítě celkem za 24 hodin/ dítě: 3.600,-Kč (tj. 150
Kč/ hodina)-nehradí osoby pečující!!!

Místo pobytu:

Hotel Javor- Dolní Malá Úpa

Hotel se nachází v oblasti ve východní části Krkonoš, v horské vesničce
Malá Úpa nedaleko Pece pod Sněžkou. Hotel je obklopen zahradou, je zde
velké dětské hřiště. Těšit se můžete na venkovní vyhřívaný bazén, vířivku a
saunu. Ubytování je v jedno, dvou až čtyřlůžkových pokojích a šestilůžkových
apartmánech. 			
Doprava:
Vlastní nebo zajištěným autobusem je plánován v odpoledních hodinách cca
12.30 hod.
Čas a místo odjezdu bude upřesněno podle počtu účastníků.
Předpokládané místo odjezdu a příjezdu: Non-stop parkoviště Praha Florenc.
( spoluúčast autobus 100,-Kč/ osoba).
Odborně vzdělávací seminář
Obsahuje 4- denní vzdělávací cykly v celkovém rozsahu minimálně 24 hodin,
který je rozšířen o odborné večerní kluby. Pro účastníky jsou připraveny
studijní materiály. Přednášet budou naši specialisté z dlouholetou praxí v
oboru SPOD, včetně dětského psychologa, psychoterapeuta, lékaře, právníka
a soudce z oblasti rodinného a trestního práva. Program je tematicky rozdělen
do několika bloků z různých oblastí, jak výkonu SPOD a pěstounské péče,
tak i z pohledu právního odvětví, psychologie, psychosomatiky a současných
sociálně-patologických jevů u dětí a dospívající mládeže z hlediska výchovy a
péče o dítě.
Cena 4- denního vzdělávacího programu:
5.800,- Kč/osobu, zahrnuje:
ubytování, stravu, přednáškovou činnost, studijní a odborné materiály,
které účastníci obdrží na místě, dále zajištění večerních klubů s animačními
programy. Osoby pečující (účastníci) si nehradí ubytování, stravu ani
vzdělávání, je to součástí tzv. balíčku v rámci tohoto vzdělávacího programu.
Účastníci získají potvrzení o absolvování vzdělávacího semináře. Součástí
tohoto pobytu je poskytnutí osobní péče o svěřené dítě po dobu vzdělávání
včetně společného večerního programu.

Cena zahrnuje: tzv. balíček -plnou penzi 5x denně; pitný režim; ubytování;
odborný pedagogický dozor; zdravotníka; zajištění celodenních programů jak
pro děti předškolního a školního věku, pomůcky a různý materiál, odměny a
dárky pro děti, program po celou dobu pobytu.
Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo telefonicky:
602 310 152 - Mgr. Zuzana Švadlenková

Poradenské centrum pro náhradní rodinu – Klubíčko štěstí, z.s.
Adresa sídla: Československé armády 364, Odolena Voda, 250 70
Kancelář 1: Vlkova 19, Praha 3
Tel.: +420 602 310 152
Kancelář 2: Mírové nám. 3097/34, 400 01 Ústí nad Labem
Tel. +420 777 872 050
IČO: 05354510
Datová schránka: est5syy
Číslo účtu: 195519688/5500
www.klubickostesti.cz
www.facebook.com/klubickostesti
www.instagram.com/klubickostesti

