
PRAHA

Více informací na www.tydenpestounstvi.praha.eu
VSTUP ZDARMA

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
Akce se koná pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy 
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

12. 6.  STŘEDA

Co obnáší stát se pěstounem?
Promítání filmu z cyklu Rodiče napořád s diskusí.
Informace o náhradní rodinné péči.
Výstava Jsem pěstoun. 

Úřad Městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10           
velká zasedací místnost, 1. patro budovy B 

9:00 - 17:00



PRAHA

Více informací na www.tydenpestounstvi.praha.eu
VSTUP ZDARMA

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
Akce se koná pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy 
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

12.6.  STŘEDA

Den otevřených dveří pro zájemce o pěstounství

Setkání s pracovnicí náhradní rodinné péče. 

Informace o náhradní rodinné péči.

Úřad městské části Praha 17

Makovského 1141, Praha 6 - Řepy

  9:30 - 12:00  
13:00 - 17:00



PRAHA

Více informací na www.tydenpestounstvi.praha.eu
VSTUP ZDARMA

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
Akce se koná pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy 
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

12. 6.  STŘEDA

Den pro pěstounství
Beseda s pěstouny.
Promítání filmu z cyklu Rodiče napořád s diskusí.
Informace o náhradní rodinné péči.
Dětský koutek.

Místo konání: Uhříněvské muzeum, Nové náměstí 1251/2, Praha 10 - 
Uhříněves 

Pořádá ÚMČ Praha 22

15:00 - 17:00



PRAHA

Více informací na www.tydenpestounstvi.praha.eu
VSTUP ZDARMA

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
Akce se koná pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy 
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

12. 6.  STŘEDA 10:00 - 18:30

Úřad MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Praha 13 - Stodůlky

Pořádá ÚMČ Praha 13 

Den otevřených dveří pro zájemce o náhradní 
rodinnou péči: „Jak se stát pěstounem?“

10:00 - 18:30 Setkání s pracovníky NRP a OSPOD

Přednáška „Jak se stát pěstounem“   
Mgr. Blanka Vildová
Přednáška „O náhradním rodičovství“ 
PhDr. Jaroslav Šturma
Přednáška „Jak se stát pěstounem“                       
Mgr. Blanka Vildová

10:30 -12:00

dětský koutek, 2. patro 

3. patro, č. dv. 439

3. patro, č. dv. 439

3. patro, č. dv. 439

15:00 - 17:00

17:00 -18:30



PRAHA

Více informací na www.tydenpestounstvi.praha.eu
VSTUP ZDARMA

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
Akce se koná pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy 
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

12. 6.  STŘEDA

Nejlíp je mi doma
V každou celou hodinu (poslední v 15:00) Vás uvítáme na 
přednášce s informacemi o procesu zprostředkování 
pěstounské péče, pěstounské péči samotné, novinek
z výzkumů v oblasti náhradní rodinné péče a mnoho dalšího.

Těší se na Vás PhDr. Věduna Bubleová a tým pracovníků 
Střediska NRP

Středisko NRP, Jelení 91/7a, Praha 1, tel.: 233 355 309

budova Střediska sídlí za hotelem Jelení dvůr; nutné projít 
za závoru a dále pokračovat na parkoviště hotelu

www.nahradnirodina.cz

9:00 - 15:00



PRAHA

Více informací na www.tydenpestounstvi.praha.eu
VSTUP ZDARMA

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
Akce se koná pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy 
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

12.6.  STŘEDA

Potřebujeme specializovanou pěstounskou péči?

Diskuze o pěstounské péči pro děti, s jejichž potřebami si 
stávající systém neví rady. 

Úvodní slovo: Mgr. Kateřina Šlesingerová, SOS dětské vesničky, z.s.

Magistrát hl. m. Prahy, Charvátova 9, Praha 1 
pořádají: SOS dětské vesničky, z.s.

10:00 - 11:30



PRAHA

Více informací na www.tydenpestounstvi.praha.eu
VSTUP ZDARMA

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
Akce se koná pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy 
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

12.6.  STŘEDA 19:00 - 20:30

Význam rodičů a pečovatelů pro zdravý vývoj dítěte

Jak se vyvíjí mozek? Proč je důležitá pěstounská péče?

Předášející: PhDr. Petra Winnette, PhD

Malý sál Ústřední knihovny, Mariánské náměstí 98/1 Praha 1. 

PhDr. Petra Winnette, PhD., založila a řídí Institut rodinné péče Natama. Zabývá se raným neurobiologickým 
vývojem, attachmentem, adversním raným vývojem a vývojovými traumaty. Je certifikovaným terapeutem v USA       
v metodě Pesso Boyden System Psychomotor, Dyadické vývojové psychoterapie a Terapie zaměřená na attachment. 
Napsala a publikovala několik knih v tomto oboru. Má rozsáhlou a dlouhodobou terapeutickou praxi. Během let 
úspěšně vyškolila velkou skupinu českých terapeutů v metodě dyadické vývojové psychoterapie a nadále tuto metodu 
rozvíjí. V současné době se kromě terapeutické a pedagogické praxe zaměřuje na neurobiologický vývoj mozku a 
chování a výzkum.

Místa rezervujte na: 
jana.horakova@mpsv.cz
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