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Rodinu potřebuje každé dítě!
Pozvánka na týdenní pobyt se vzděláváním
Téma:

Trestná činnost dětí a mládeže

Anotace: Společně budeme hledat cestu, jak předejít nežádoucímu chování našich dětí. Vše
bude podloženo praktickými zkušenostmi lektorky, která je policistkou a pracuje přímo
v tomto oboru, ponejvíce s dětmi a mládeží. Poznámka: v příloze najdete program vzdělávání
Kurzem bude provázet: Mgr. Markéta Zlochová, akreditovaný lektor pro oblast NRP,
maminka a pěstounka 3 dětí, lektorka dotykové terapie, povoláním policistka
Datum konání: 13.7. – 19.7.2015
Příjezd: pondělí 13.7.2015 do 13 hodin (od 14.00 začíná první blok vzdělávání)
Odjezd: sobota 19.7.2015
Místo konání: Branišov, část obce Podmoklany (nedaleko Ždírce nad Doubravou)
Časová dotace: 24 vyučovacích hodin

Maximální kapacita: 12 rodin s dětmi

Cena kurzu/semináře: 4900 Kč. Cena zahrnuje - účastnický poplatek, ubytování, stravování,
vydání osvědčení. Ubytování je zajištěno ve stanech s podsadou či ve vlastních stanech.
Stravování je společné v místní kuchyni, kde si vaříme společnými silami.
Hlídání dětí dopoledne zajištěno dobrovolníky a to po dobu vzdělávání rodičů + možnost
odpolední výtvarné dílny cca 1-2 hodiny. Hlídání dětí - 2000 Kč za jedno dítě.
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). Spolu s přihláškou nám sdělte, jak budete provádět platbu – je
třeba zaplatit dopředu a to buď osobně na účet naší organizace č. účtu 247830604 / 0300 (do pozn. uveďte své příjmení a název akce Branišov 2015) nebo zašlete fakturační údaje vaší Dohodové organizace, které vystavíme fakturu. Po absolvování obdržíte osvědčení a ev.
doklad o provedené platbě. V případě odhlášení do 14 dnů před začátkem akce vracíme ½ z uhrazené částky. Později již nejsme schopni
z organizačních důvodů peníze vracet, neboť pro vás již máme nakoupeno jídlo a vaše místo by zůstalo prázdné, ale je možno sehnat za sebe
náhradníka.

Na setkání s vámi se těší Aleš a Monika Dietrichovi, představitelé organizace
Pěstounské rodiny kraje Vysočina.
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Program týdenního pobytového vzdělávacího semináře
1. den - seznamování se, představování se, očekávání účastníků, úvod do vzdělávání
2. den - Trestně-právní odpovědnost mládeže (vysvětlení pojmů - trestný čin, přestupek,
extremismus, nezletilý, mladistvý, blízký věku mladistvého, spolupachatelství, hranice trestní
odpovědnosti, sankce pro jednotlivé věkové kategorie, výchovná opatření, případy z praxe, postup
policie u případů s pachateli nezletilými a mladistvými, jednotlivé fáze trestního řízení, aj.)
3. den - šikana, kyberšikana a jak se účinně bránit (opět s trestní odpovědností a právní kvalifikací)
4. den - závislosti, zejména drogová problematika, alkohol, kouření - trestné činy vázající se k těmto
závislostem, dopad na rodinné příslušníky
5. den - sexuální delikty, násilná trestná činnost
6. den - bezpečná cesta dětí domů - myšleno nejen v dopravě, jak všechny nejdřív napadá, ale hlavně
z pohledu obrany dětí proti „různým nebezpečným lidem", na co si děti (a nejen ony) mají dát cestou
do školy či ze školy pozor, a jak reagovat při kontaktu s možným pachatelem.
Poznámka: Vzdělávání bude probíhat každý den od 9.00 hodin do 13.00 hodin. Pořadí témat je
závazné, aby se přihlášení lidé, kteří chtějí přijet jen na dané jimi vybrané téma, měli podle čeho
orientovat. Témata se mohou a budou různě mezi sebou prolínat. Ke všem probraným tématům jsou
připraveny i filmy dle skutečných událostí, které budeme každý den večer promítat na plátno.

