Vzdělávání pro pěstouny – pravidla účasti



O všech seminářích pořádaných naší organizací jsou pěstouni informováni prostřednictvím
pozvánky zaslané e-mailem nebo poštou, případně předané osobně při pravidelných schůzkách
s klíčovou pracovnicí. Pozvánka je také zveřejněna na webových a facebookových stránkách
organizace.



Pěstouni se na vzdělávání přihlašují do předem stanoveného termínu, který je u pozvánky vždy
uveden. Přihlašovat se mohou telefonicky nebo e-mailem u Bc. Jitky Bezecné (tel: 727 815 690,
e-mail: jitkab@ddkorkyne.cz). Přihlášení na seminář je závazné. V případě, že se pěstoun
nemůže dostavit na seminář, na který je přihlášen, včas o tomto informuje Bc. Jitku Bezecnou.



Pokud je na seminář přihlášeno méně než 16 účastníků, je seminář pořádán v sídle naší
organizace na adrese Příkopy 5, 263 01 Dobříš. V případě většího počtu přihlášených je místem
konání Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš nebo Komunitní
centrum Svět dobrých lidí, Pionýrů 892, 263 01 Dobříš. O místě konání jsou pěstouni vždy
předem informováni.



Na seminář je nutné se dostavit včas, nejlépe 10 – 15 minut před jeho začátkem. Pozdější
příchody či dřívější odchody jsou možné pouze po domluvě s lektorem nebo koordinátorem
akce. Pěstounovi v takovém případě budou do povinného vzdělávání započteny pouze hodiny,
které odpovídají jeho skutečné účasti na daném semináři.



Pokud pěstouni během konání semináře potřebují zajistit hlídání dítěte, je nutné tuto skutečnost
nahlásit při přihlášení na seminář. Pokud se pěstoun na vzdělávání dostaví s dítětem, které
předem k hlídání nenahlásil, nemůžeme se o toto dítě postarat a pěstoun se v takovém případě
nemůže vzdělávání zúčastnit. Přítomnost dětí (ani miminek) v přednáškové místnosti není
možná. Pokud pěstoun potřebuje objednané hlídání zrušit, je nutné tak učinit nejpozději 24h
před konáním akce. Děti hlídáme pouze v průběhu konání semináře, během polední pauzy na
oběd přebírají starost o svoje dítě pěstouni.



Během semináře je k dispozici drobné občerstvení a teplé a studené nápoje. Oběd si účastníci
zajišťují sami. Je možné využít varnou konvici a mikrovlnnou troubu k ohřevu přineseného jídla.



Naše semináře jsou určeny přednostně pěstounům, kteří mají s naší organizací podepsanou
Dohodu o výkonu pěstounské péče. V případě nenaplnění kapacity se mohou semináře
zúčastnit i pěstouni doprovázení jinými organizacemi. Ti si však seminář a případně hlídání
dítěte musí zaplatit. Částka za vzdělávání i hlídání je vždy domluvena předem.



Každý účastník vzdělávání má povinnost zachovat mlčenlivost ohledně jakýchkoli informací či
osobních údajů vztahujících se k ostatním účastníkům, které v průběhu semináře zazní.

