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  Rodinu potřebuje každé dítě! 

Pozvánka na vzdělávací kurz 
 

Téma:  Identita aneb rozbitá/ý na kusy 

Anotace: společně se zamyslíme nad identitou našich přijatých dětí, kdo a co jí formuje, jak dětem pomoci 

vyrovnat se s faktem, že nežijí ve své původní rodině, ale žijí buď s babičkou a dědou nebo v pěstounské rodině. 

Kurzem budou provázet:   Bc. Jana Frantíková - maminka dvanácti dětí, z toho sedmi dětí v pěstounské 

péči. A přestože na to nevypadá, má deset vnoučat. Pracuje v neziskové organizaci, kde pomáhá rodičům, kteří 
přijali dítě do náhradní rodinné péče. Paní Jana je reálná žena, která ví, že děti i rodiče mají své limity a přesto 
věří, že péče i o problémové děti má smysl. Jde životem s důvěrou, že příběhy mají dobré konce, byť mnohdy 
jinak dobré, než bychom si původně představovali.  
a Aleš Dietrich – sociální poradce, akreditovaný lektor pro oblast NRP, předseda organizace Pěstounské rodiny 
kraje Vysočina, otec a pěstoun čtyř vlastních a devíti přijatých dětí. 
 

Datum konání:  11. – 13. září 2015 
Začátek:  pátek 11.9.2015 v 15:30 hod.          Ukončení:  neděle 13.9.2015 v 16:30 hod 

 
Časová dotace:  24 vyučovacích hodin      Maximální kapacita kurzu/semináře: 14-16 osob 
Místo konání:  vzdělávací  prostory  organizace Hodina H, Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov 
 

Cena kurzu/semináře: 4900 Kč. Cena zahrnuje - účastnický poplatek, ubytování a celodenní občerstvení, 

vydání osvědčení (cena bez ubytování: 4300 Kč). Cena za dítě 2000 Kč (bez ubytování 1200 Kč). Ubytování je 

zajištěno v tříhvězdičkovém penzionu Squash centrum Výsluní, Okružní 2324, 393 01 Pelhřimov, TEL: +420 565 

391 596, GSM: +420 725 514 674 a jídlo v nedaleké Pizzerii a restauraci Ponte di Pietra.  

Informace k přihlášení: Přihlášku najdete na našich webových stránkách či v příloze emailu, Vytiskněte a 
vyplněnou zašlete poštou či elektronickou cestou (ve výjimečných případech se lze přihlásit i telefonicky).  
 
Informace k platbě:  Výzvu k úhradě vám zašleme obratem na email či poštou. Nutno předem (do 20.8.2015) 
uhradit rezervační poplatek (1000 Kč na osobu), po jeho zaplacení bereme vaši přihlášku za závaznou (více viz 
storno poplatky, jež obdržíte spolu s výzvou k platbě). Platby přijímáme na účet či v hotovosti, vystavíme vám 
fakturu pro dohodovou organizaci či potvrzení o platbě.  

 
Na setkání s vámi se těší Aleš a Monika Dietrichovi, představitelé organizace  

Pěstounské rodiny kraje Vysočina. 

                                     A&M 
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