Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovoluje pozvat na

setkání pěstounských rodin, které se koná pod záštitou Mgr. Jana Tourka, radního Kraje
Vysočina pro oblast sociálních věcí

SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
KRAJE VYSOČINA
Termín konání:

pátek 22. 10. 2021, od 14:00 hodin

Místo konání:

Rodinný park ROBINSON, Pod Jánským kopečkem 5712/38,
Jihlava (v blízkosti Kauflandu)

Svoji účast, prosíme, potvrďte nejpozději do pondělí 15. 10. 2021 telefonicky nebo elektronicky
emailem, na níže uvedený kontakt.
Současně prosíme o uvedení počtu účastníků z rodiny – počet dětí (prosíme o uvedení jejich věku) i
počet dospělých, kteří se setkání zúčastní, a zároveň Vás prosím o uvedení městského úřadu, pod
který trvalým bydlištěm spadáte.
Na základě Vašeho přihlášení bude vstup pro celou rodinu zdarma. Při vstupu obdrží každé nahlášené
dítě drobný dárek.
Po celou dobu volného programu Vám budou k dispozici pracovníci krajského úřadu a psycholog
k možnosti využití konzultace.
V areálu zábavního parku je možnost zakoupení pestrého občerstvení pro celou rodinu
v samoobslužné restauraci. Dále Vám doporučujeme vzít si s sebou 10 Kč na uzamčení skříňky a 20 Kč
pro jízdu v el. autech.
Dle aktuálních epidemiologických opatření Vás prosíme o dodržování hygienických opatření COVID19 a na místě o prokázání se dokladem o absolvování očkování a uplynutí zákonných lhůt, dokladem
o absolvovaném testu či proděláním COVID-19 v dané lhůtě.
V případě zhoršení situace týkající se onemocnění COVID-19 v našem regionu nebo plošně na území
celé republiky, může následně dojít ke zrušení akce či přijetí konkrétních hygienických či
bezpečnostních opatření.
Kontaktní osoba:

Bc. Průšová Miluše, DiS., tel. 734 694 521, 564 602 842
prusova.m@kr-vysocina.cz

Děkujeme všem pěstounským rodinám za péči a lásku, kterou poskytují svěřeným dětem.
Těšíme se na shledanou

JUDr. Věra Švarcová
vedoucí odboru sociálních věcí
Akce je hrazena z prostředků projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546", financováno z OPZ a ze státního rozpočtu

