Vzdělávací víkend pro pěstounské rodiny AMINA o.p.s. termín: 7. 5 – 8. 5. 2016

Téma: Emoční vývoj u dětí v náhradní rodinné péči.
Místo: penzion U Elišky, Bedřichov, čp. 1678, http://www.horyjizerske.cz/kontakt/
Program:
Sobota 7. 5

9,00 – 9,30

příjezd a ubytování

10, 00 – 12, 00 dopolední blok Vývoj emocí u dítěte I
12, 00 – 13, 00 oběd
13, 30 – 15, 30 - Vývoj emocí u dítěte II
přestávka
16, 00 – 18, 00 Specifika emocí v rané péči
18, 00 – 19, 00 Večeře
20 00 – 22, 00 Společný večer, neformální diskuse.
Neděle 8.5

8, 00 – 9, 00

Snídaně

9, 00 – 12,00

Akceptace emocí a zacházení s nimi

12, 30

Oběd, odjezd domu.

Lektory budou:
Mgr. Hana Heindroferová - psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní
rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, lektor, vede přípravné kursy pro pěstouny a adoptivní
rodiče.
PhDr. David Cichák - speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut,
pracovník pro náhradní rodinnou péči, vedoucí poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Liberec.
Program pro děti na dobu výukových bloků (sobota 10 – 12, 14-18, neděle 9 – 12, 30) zajištěn.
V případě pěkného počasí v sobotu celoodpolední výlet – prosíme o zajištění vhodné obuvi a
oblečení.

Spojení: Autobus MHD z Liberce 8, 58 (z Fügnerova 8,58, autobus č. Bus 545018 37), výstup zastávka
Bedřichov, přestup na Bus směr Janov nad Nisou č. Bus 535101 43, odjezd 9,41, výstup Bedřichov,
Úpravna vody.
Poté pokračovat dál pěšky směr Janov nad Nisou, po cca 10 minutách vpravo je penzion U Elišky.
Autem do Bedřichova, směr Jablonec nad Nisou, parkovat lze v omezeném množství u objektu,
případně na náměstí v Janově nad Nisou – cca 0,5km.
Zpět: Autobus ze stanice Bedřichov, úpravna vody přes Bedřichov 13,40 (opět přestup směr Liberec
v Bedřichově v 14,09, příjezd Liberec 14,40).
S sebou: pohodlné oblečení, přezůvky, případně oblečení na vycházku.
Jídelníček dojednáváme, lze předem nahlásit diety, předpoklad je sobota bramborová polévka, řízek
a kaše nebo hranolky, večeře hovězí s rýží, neděle snídaně formou bufetu, oběd hovězí vývar
s nudlemi, svíčková.

Kontakt: tomaskahan@gmail.com, tel.: 602413534.
Těšíme se na setkání!
Za team AMINY Kateřina Skočdopolová, Jindra Korečková

