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VÍKEND PRO RODINY S DĚTMI 

Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. 

Datum: sobota 18. 5. 2019 - neděle 19. 5. 2019 

Ubytování: Lesní penzion BUNČ  

http://bunc.cz/ 

celoročně obyvatelné srubové chatky s vlastním sociálním zařízením a ložním prádlem. 

Kapacita chatky včetně přistýlky je pět osob. Možnost přitopení. 

Poznámka: v případě potřeby bližší specifikace potřeb nás prosím kontaktujte 

Zajištění: účastníkům bude zajištěno ubytování, strava (plná penze) a odborné workshopy  

Kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Trčková  

trckova@ranapecezlin.cz  

tel. 733 734 499 

Témata: Rodičovské skupiny (problémové chování u dětí, psychohygiena a duševní pohoda 

pečujících osob. 

Individuální pohovory s psychologem 

Lektor:   Mgr. Přemysl Mikoláš, psycholog, certifikovaný psychoterapeut 

Účast:   6 klientských rodin Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.  

Odborný doprovod: rodinám s dětmi bude poskytnuta odborná asistence (zaměstnanci a dobrovolníci Střediska 

rané péče EDUCO Zlín z.s.) 

 

Záloha: 500,- Kč/rodina (uhrazena předem) 

 

 

Financuje firma HP Tronic a Nadační fond AVAST 

Děkujeme ☺ 
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PROGRAM  1. DEN (SOBOTA 18. 5. 2019) 
 
8.30 – 9.10  příjezd účastníků, ubytování  

9.20 Uvítání, seznámení rodiny s tetou na hlídání – předání dětí 

9.30 – 11.30  Rodičovská skupina I.   

   Téma: Seznámení, očekávání 

                                           Lektor: Mgr. Přemysl Mikoláš 

                                           Účast: rodiče (hlídání dětí zajištěno, procházka po okolí) 

11.30 – 12.00   společná hra dětí s rodiči (focení) 

12.00 – 14.00  oběd, osobní volno 

14.00-16.00  Rodičovská skupina II.     

   Téma: Proč sem přijíždím, co se chci naučit 

Lektor: Mgr. Přemysl Mikoláš 

Účast: rodiče (hlídání dětí zajištěno, canisterapie, focení) 

16.00-18.30  Individuální pohovory rodičů s lektorem (hlídání dětí zajištěno) 

18.30-19.30  večeře, osobní volno 

 
PROGRAM 2. DEN (NEDĚLE 19. 5. 2019) 
 
07.30-9.00  snídaně šampionů   

9.30 –11.30 Rodičovská skupina III.  

Téma: možnosti, analýzy a předcházení problémového chování dětí 

Lektor: Mgr. Přemysl Mikoláš 

Účast: rodiče (hlídání dětí zajištěno) 

12.00-13.30 oběd na rozloučenou 

13.30 odjezd účastníků 

 

 

CO SI NEZAPOMENOUT VZÍT S SEBOU 

Na procházku v přírodě pro děti: teplé pohodlné oblečení a boty, pláštěnka, láhev na pití, 
kočárek v případě potřeby, svačinku (sušenky, křupky… dle 
chuti dětí), přezůvky 

Pro pobyt: občanský průkaz, toaletní potřeby, ručník, chůvičky (kontrola 
dětí) v případě potřeby, přezůvky 


