Tento kurz se koná v rámci projektu „Každý má právo žít v rodině“, který finančně podpořil
Karlovarský kraj.

POZVÁNKA NA KURZ MINIPRIDE
v rámci projektu „Každý má právo žít v rodině“
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
se souhlasem Ministerstva práce a sociálních věcí, držitele licence programu PRIDE pro
Českou republiku, a za finanční podpory Karlovarského kraje, si Vás dovolujeme pozvat na
kurz MINIPRIDE.
Kurz vychází z programu PRIDE, který je uceleným a standardizovaným programem pro
vyhledávání budoucích náhradních rodičů, jejich přípravy, výběru a následného doprovázení.
Kdo Vás kurzem provede?
Kurzem Vás provedou lektoři programu PRIDE Jan Orosz a Petr Zmuda.
O čem budeme na kurzu hovořit?
 O tom, co je to program PRIDE,
 O důležitosti týmové spolupráce v celém procesu vyhledávání a přípravy
budoucích náhradních rodičů,
 O důležitosti vazeb, které si v životě vytváříme,
 O budování identity,
 A také třeba o tom, co znamená být „managerem“ ztrát
Pro koho je tento kurz určen?
Pro pracovníky sociálně - právní ochrany dětí a mládeže z obcí, kraje či neziskových
organizací (včetně zařízení ústavní výchovy a dalších pomáhajících profesí).
Cena kurzu
Kurz je díky finanční podpoře Karlovarského kraje ZDARMA.
Kdy se kurz uskuteční?
Celý kurz v rozsahu 15 hodin se uskuteční ve dnech
- úterý
21. 10. 2014
od 9.00 do 15.30
- čtvrtek
23. 10. 2014
od 9.00 do 15.30
- pátek
24. 10. 2014
od 9.00 do 12.30
Kde se setkáme?
V prostorách Centra pro dítě a rodinu Valika – Závodu Míru 170/90, Karlovy Vary – Stará
Role (popis cesty k nám najdete na webových stránkách www.valika.cz)
Jak se přihlásit?
Přihlášku, ve které uvedete Vašeho celé jméno, titul, datum narození, organizaci a pracovní
zařazení, zašlete, prosím, na e-mail: info@valika.cz nejpozději do 3. 10. 2014. Přijetí
přihlášky Vám bude elektronicky potvrzeno. Vzhledem k interaktivnímu charakteru kurzu je
kapacita omezena na 10 účastníků.
Osvědčení
Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti na kurzu.
Během kurzu bude k dispozici malé občerstvení.
Na setkání se těší lektoři Centra pro dítě a rodinu Valika
Kancelář: Závodu Míru 170/90, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role l web: www.valika.cz l
e-mail: info@valika.cz l tel: 739 69 53 96, 727 811 558

