
Pobyty a vzdělávání 
2021



„Každé dítě má právo na bezstarostné dětství. Už samo narození dítěte 
je obrovské štěstí, ale neplatí to pro každé. Některé rodiny nejsou schop-
ny poskytnout svým dětem potřebnou ochranu a péči, a tím se může ži-
vot 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 biolo-
gickým 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 způso-
bilost 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

Pec pod Sněžkou

Termín konání:  12.2.2021 - 18.2.2021 (věk dítěte 7 - 17 let)
Místo pobytu:  Kolínská bouda - Pec pod Sněžkou

Odjezd:    12.2.2021 (v dopoledních hodinách - čas a místo   
    odjezdu v Praze bude upřesněno)
Příjezd:   18.2.2021 (kolem oběda)

Cena za sedmidenní pobyt/ dítě: 5.800,-Kč (nehradí osoba pečující)
Cena obsahuje: dopravu; odborný personál; zdravotníka; pojištění, pomůcky 
pro děti; animační program, vstup do bazénu, lyžařské instruktory, částečné 
stravné - nutná spoluúčast na stravné dle vyhlášky.

Finanční spoluúčast osob pečujících:

• Stravné - spoluúčast: 350,-Kč/týden
• Permanentka (skipas): 1.800, - Kč týden/dítě
• V případě, že nemá dítě vlastní lyže tak je nutné doplatit: 800,- Kč za  

zapůjčení lyží na týden. 
• Rolba - dovoz věcí a osob do hotelu 3 km - 80,- Kč

Poradenské centrum pro náhradní rodinu – Klubíčko štěstí, pořádá dětský 
zimní tábor, který je určen pro děti z pěstounský rodin (ve věku 7 - 17let) a 
příznivce pestré zimní zábavy. Ubytování bude v horské chatě – Kolínská 
bouda, kde součástí v rámci lyžování je malý vlek pro začínající lyžaře. Pro 
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Pec pod Sněžkou
zdatnější lyžaře je v okolí dostatek sjezdovek a případně proběhne i lyžování v 
Jánských lázních. 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 
lyžařských technik, animační programy, možnost využití bazénu v rámci 
relaxace, 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: 602310152 - 
Mgr. Zuzana Švadlenková



Pobyty s dětmi

Strážné v Krkonoších

Termín konání:  3.7.2021 - 17.7.2021 (věk dítěte 5 - 16 let)
Místo pobytu:  Chata Diana ve Strážném v Krkonoších   

Odjezd:    3.7.2021 (čas a místo odjezdu v Praze bude   
   upřesněno)
Příjezd:   Příjezd: 17.7.2021 (bude upřesněno)

Cena za patnáctidenní pobyt/ dítě do 10 let: 6.890,-Kč (nehradí osoba 
pečující); dítě nad 10 let: 7.340,-Kč (nehradí osoba pečující)

Cena obsahuje: ubytování, dopravu, odborný personál, zdravotníka, pojištění, 
pomůcky pro děti, animační program, stravné- nutná spoluúčast na stravné 
dle vyhlášky.

Finanční spoluúčast osob pečujících: Stravné - 700,- Kč/týden. 

Poradenské centrum pro náhradní rodinu „ Klubíčko štěstí“ nabízí pobyt, 
který je určen pro děti z pěstounských rodin. Tento pobyt je organizován ve 
spolupráci s manželi Bačovými.

Jedná se o tábor rodinného typu pro děti od 5 do 16 let, který má 
dlouholetou tradicí, v roce 2021 již po osmnácté, pravidelně začátkem 
července. Celotáborová hra bude tentokrát zaměřena na téma Vesmír, 
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kdy budeme prozkoumávat život na různých planetách a snažit se pomoci 
planetě Zemi, která se ocitne v ohrožení. V rámci tábora, budeme i tvořit, 
kreslit a malovat, také hodně sportovat. Naším cílem bude naučit děti 
spolupracovat tak, aby pochopily, co to znamená táhnout za jeden provaz. 
Chceme také, aby se i něco nového naučily a našly si nové kamarády, a 
hlavně, aby se dobře bavily. 

Tábor se bude konat na horské chatě Diana ve Strážném v Krkonoších. 
Děti budou bydlet ve dvou až pětilůžkových pokojích. Chata má celkem 13 
pokojů, z toho 11 s vlastním sociálním zařízením a 2 pokoje s vlastním WC a 
umyvadlem s teplou vodou, sprchy chlapci a dívky zvlášť. 
Strava je zajištěna 5x denně a pitný režim po celý den, děti nad 10 let mají 
nárok na druhou večeři. V hlavní budově (hotel Vltava), kde se budeme 
stravovat, si děti navíc mohou zakoupit pochutiny.

Kontakt: Viera Bačo, 776 210 010, bacov@centrum.cz
Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo telefonicky na 
723535378- Dana Hanušová, DiS., 

Strážné v Krkonoších



Pobyty s dětmi

AERO Holany

Termín konání:  4.7.2021 - 10.7.2021 (věk dítěte 7 - 17 let)

Místo pobytu:  Rekreační středisko AERO Holany u České Lípy

Odjezd:    4.7.2021  (v odpoledních hodinách - čas a místo   
   odjezdu v Praze a Ústí nad Labem bude upřesněno)
Příjezd:   10.7.2021 (kolem oběda)

Cena za sedmidenní pobyt/ dítě: 5.300,-Kč (nehradí osoba pečující)
Cena obsahuje: ubytování, dopravu, odborný personál, zdravotníka, pojištění, 
pomůcky pro děti, animační program, vstup do bazénu, dopravu na výlety, 
částečné stravné - nutná spoluúčast na stravné dle vyhlášky.

Finanční spoluúčast osob pečujících:
. Stravné- spoluúčast: 350,- Kč/týden
. Doprovodné akce: 500,-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 

Pobyty s dětmi

AERO Holany

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. Vaše děti si odvezou plno 
zážitků a upomínkových předmětů na tento pobyt. 

Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo  telefonicky:
  
723 535 378 – Dana Hanušová, DiS.
777 875 050 – Bc. Irena Kompertová



Pobyty s dětmi

AERO Holany

Termín konání:  21.8.2021 - 28.8.2021 
Místo pobytu:  Rekreační středisko AERO Holany

Odjezd:    21.8.2021 (v odpoledních hodinách - čas a místo   
   odjezdu v Praze a Ústí nad Labem bude upřesněno)
Příjezd:   28.8.2020 (čas bude upřesněn)

NABÍDKA NA POBYT DÍTĚTE S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA PRO DĚTI 
OD UKONČENÉ 3.TŘÍDY DO 9.TŘÍDY ZŠ. 

Cena za sedmidenní pobyt/ dítě: 5.500,-Kč (nehradí osoba pečující)
Cena obsahuje: ubytování, dopravu, odborný personál, lektory angličtiny, 
zdravotníka, pojištění, pomůcky pro děti, animační program, vstup do bazénu, 
dopravu na výlety, částečné stravné- nutná spoluúčast na stravné dle vyhlášky.
Finanční spoluúčast osob pečujících:
. Stravné- spoluúčast: 350,- Kč/týden
. Doprovodné akce: 700,-Kč

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 
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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:

602310152 - Mgr. Zuzana Švadlenková



Odborné vzdělávání

Hotel Šumava

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

Termíny konání:

• od 13.5.2021 - 16.5.2021 
 
Místo pobytu:    Hotel Šumava - Kašperské hory   
 
Hotel se nachází 1,5 km od Kašperských Hor, které otevírají brány Šumavy na 
horním toku řeky Otavy v nadmořské výšce 740 m. n.m.. V přímé blízkosti 
města Kašperské Hory je velké množství kulturních a historických památek, 
značených turistických či cykloturistických tras. Hotel se nachází v klidném 
prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Šumavy, 
na hranici Národního parku a Chráněné krajinné oblasti  Šumava. Vedle 
ubytování, wellness služeb a sportovních aktivit nabízí hotel také skvělou 
kuchyni, která je v okolí Kašperských Hor vyhlášená.
             
Doprava:
Vlastní nebo zajištěným autobusem je plánován v odpoledních hodinách.

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 
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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, přednáškovou činnost, studijní a odborné materiály, které účastníci 
obdrží na místě, dále zajištění večerních klubů s animačními programy. 
Osoby pečující (účastníci) si nehradí ubytování a 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. Spoluúčast stravné dospělé osoby 210,-Kč/den)
  
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.
Cena za osobní péči o svěřené dítě celkem za 24 hodin/ dítě: 3.600,-Kč (tj. 
150 Kč/ hodina)-nehradí osoby pečující!!!

Cena zahrnuje: 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. Spoluúčast stravné dítěte 100,-Kč/den).

Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo  telefonicky:
 
723 535 378 – Dana Hanušová, DiS.
737 441 289 - Hana Jandusová



Odborné vzdělávání

AERO Holany

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

Termíny konání:

• od 13.5.2021 - 16.5.2021  (začátek pobytu čtvrtek od 15 hodin, ukončení 
pobytu ve 12 hodin v neděli)

• od 16.9.2021 - 19.9.2021 (začátek pobytu čtvrtek od 15 hodin, ukončení 
pobytu ve 12 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. 
                                  
Doprava:
Vlastní nebo zajištěným autobusem. Čas a místo odjezdu bude upřesněno 
podle počtu účastníků. 
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 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, přednáškovou činnost, studijní a odborné materiály, které účastníci 
obdrží na místě, dále zajištění večerních klubů s animačními programy. 
Osoby pečující (účastníci) si nehradí ubytování a 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. Spoluúčast stravné dospělé osoby 180,-Kč/den)
  
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: 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. Spoluúčast stravné dítěte 90,-Kč/den).
• (čas bude upřesněn)
• 
Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo  telefonicky:
 
723 535 378 – Dana Hanušová, DiS.
602310152 - Mgr. Zuzana Švadlenková 



Odborné vzdělávání

Malá Úpa

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

Termíny konání:
•   od 17.6.2021 - 20.6.2021  (začátek pobytu čtvrtek od 15 hodin,      

ukončenpobytu ve 12 hodin v neděli)    
•   od 9.9.2021 - 12.9.2021  (začátek pobytu čtvrtek od 15 hodin, 

ukončenípobytu ve 12 hodin v neděli)
 
 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. 

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, přednáškovou činnost, studijní a odborné materiály, které účastníci 
obdrží na místě, dále zajištění večerních klubů s animačními programy. 
Osoby pečující (účastníci) si nehradí ubytování a 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. Spoluúčast stravné 
dospělé osoby 210,-Kč/den)

Odborné vzdělávání

Malá Úpa

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 - 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. Spoluúčast stravné dítěte 100,-Kč/den).

Případné informace na info@klubickostesti.cz nebo  telefonicky:

723 535 378 – Dana Hanušová, DiS.
602310152 - Mgr. Zuzana Švadlenková 



Nabídka na zajištění vzdělávacích služeb pro osoby 
pečující formou video nahrávek DVD vzdělávacích 

programů v rozsahu až 24 hodin.

Poradenské centrum – Klubíčko štěstí nabízí poskytování 
služeb v rámci pěstounské a poručnické péče tzv. osob 
pečujících, které jsou v souladu s § 47a, odst. 2, písm. a) – f) 
zák. č. 359/1999 Sb.,  o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů.

• Odborné vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby 
pečující dle § 47a odst. 2, písm. d) a f) č. zák. 359/99 Sb. 

 
• Vzdělávací seminář obsahuje jednotlivé vzdělávací okruhy v 

celkovém rozsahu až 24 hodin cena za celý vzdělávací okruh 
2.000,-Kč/ osobu (v této ceně jsou 4 ks DVD,  osvědčení pro osobu 
pečující). Jednotlivá témata lze specif ikovat a vybrat určitý počet 
hodin dle potřeb osob pečujících, kdy osvědčení bude vystaveno 
pouze na daný počet vzdělávacích hodin, cena za 84,- Kč/1 hod/ 
osoba.

Nabídka přednášených témat a jejich časový rozsah

• Seminář z oblasti vývojové psychologie, školní zralost a 
specif ické poruchy učení- Vývojová psychologie - přednášející 
PhDr. Eva Havlíčková- 3.30 hod (297,- Kč)

• Seminář z oblasti kriminality nezletilých a sociálně 
patologických jevů u dětí – Nástrahy na internetu a sociálních 
sítí -Kyberšikana- přednášející- Ing. Robert Vacek- 1 hodina (84,- 
Kč)

• Seminář z oblasti opatrovnictví nezletilých- Pěstounská péče- 
forma NRP- přednášející JUDr. Věra Novotná- 2.45 hodin (231,- 
Kč)

• Seminář z oblasti práva- Dědické právo - přednášející JUDr. 
Monika Selvičková, PhD.- 3.45 hodin (315,- Kč)

• Seminář z oblasti pediatrie- Nejčastější otázky k péči dětského 
lékaře- přednášející MUDr. Jan Toman- 30 minut (42,- Kč)

• Seminář z oblasti sociálně patologických jevů- Závislosti na 
návykových látkách a ostatní závislosti - přednášející Ing. 
Robert Vacek- 1.45 hodin (147,- Kč)

• Seminář z oblasti deprivace dítěte a hyperaktivita u dětí,  ADHD 
– přednášející Mgr. Paurová - 2.15 hodin (189,- Kč)

• Seminář z oblasti psychologie, dítě a ztráta, úmrtí v rodině- 
přednášející Mgr. Sylvie Stretti- 1.30 hodin (126,- Kč)

• Seminář z oblasti psychologie- Trauma a děti v pěstounské péči- 
přednášející Mgr. Eva Pávková- 2.30 hodin (210,- Kč)

• Seminář z oblasti sociálně-právní- Domácí násilí a syndrom 
CAN, I. část a II. část- přednášející JUDr. Monika Selvičková, PhD.- 
4.30 hodin. ( 378,- Kč)

Ukázku videokurzu lze zhlédnout na našich webových stránkách 
www.klubickostesti.cz

Pro případné informace, nebo v případě zájmu o vzdělávací program 
na DVD, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 602 310 152, nebo 
na e-mail: info@klubickostesti.cz



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


