7/2020

ZPRAVODAJ č. 39
ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z.s.
Vážení klienti,
dovolte nám seznámit Vás s plány a aktualitami pro nastávající sezónu.

Letní příměstské tábory
letošním roce jsme pro Vás připravili dva příměstské tábory, jak pro nejmenší, tak i pro ty starší děti.
V současné chvíli máme vše připraveno a těšíme se na Vaše děti!
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Výlet 26. 7. 2020 – Zlatá farma
Exkurze na Zlaté farmě ve Štětovicích – domácí zvířata, skákací hrad pro děti, domácí produkty
Účastníci hradí pouze dopravu, vstup na farmu s exkurzí pro nás bude zdarma.
•

Sraz: v 9:10 h na vlakovém nádraží v Olomouci – jízdenky zakoupíme na
místě (cena jednosměrné jízdenky pro dospělého je 30 Kč bez skupinové slevy)

•

Společný odjezd z Vrbátek do Olomouce bude vlakem v 15:09 h

Zaujme-li Vás tento výlet, prosím potvrďte Váš zájem e-mailem nebo telefonicky do
18. 7. 2020. Tentokrát není potřeba vypisovat přihlášky, postačí e-mail, nebo SMS, kde uvedete počet osob a
jména účastníků.

Kroužky pro děti
V letošním

školním

roce

Vám

nabízíme přípravku pro předškoláky
a kroužek angličtiny pro školáky!
O Vaše děti se postará Iveta Vlašaná,
zkušená lektorka a paní učitelka MŠ
v Kožušanech s praxí ve Velké
Británii, kde pečovala o dvě děti
v předškolním věku. Mj. několik let
pořádá

letní

tábory

pro

děti

v organizaci jsmesponky.cz.
Paralelně s kroužky bude probíhat
dobrovolný program i pro dospělé.
Zájemci se mohou připojit na „Kafe
o páté“, dle Vašeho zájmu mohou
probíhat i řízené relaxace. Jste u nás
vítáni.
Další kroužky a program budeme
přidávat dle zájmu a poptávky.
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Doučování – studenti ZŠ i SŠ
Stejně jako v loňském roce nabízíme doučování jak pro 1. stupeň ZŠ, tak i pro druhý stupeň ZŠ a střední školy.
Budete-li potřebovat, neváhejte nás kontaktovat a my Vám doučování zajistíme. Za jednu vyučovací hodinu
zaplatíte pouhých 30 Kč, zbylou část hradí ISIS.
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Vzdělávání
Letos Vám nabízíme možnost vzdělávání i o prázdninách. A to 1.8. 2020 na přednášce a 19. 8. 2020 na
svépomocné skupině.

Hlídání dětí zajištěno na těchto termínech: 10. 9., 19. 9., 6. 10., 15. 10., 24. 10. a 7. 11. 2020.
Nutno přihlásit předem a uvést počet a věk dětí.
Vzdělávání proběhne na pracovišti ISIS, z. s. - Horní náměstí 21, Olomouc.
Přihlášky a více informací: http://isis-olomouc.cz/projekty-a-sluzby/vzdelavani/
Vzdělávací kurzy jsou realizovány podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího bloku.
Možnost přihlásit se na vzdělávání a svépomocné skupiny od 17. 7. 2020.
V rámci prevence koronaviru COVID-19 je kapacita účastníků omezena vždy na 12 osob, poté možnost
přihlásit se jako náhradník.
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SVÉPOMOCNÉ SKUPINY ISIS – 2. POLOLETÍ 2020
Svépomocné skupiny budou probíhat na pracovišti ISIS každou 1. středu v měsíci od 16:30 pod vedením
sociálních pracovnic Mgr. Žanety Smejkalové, Mgr. Ivety Heclové, DiS, Bc. Michaely Vítovské a Bc. Veroniky
Černé, DiS.
Časová dotace: 2 hodiny
Termíny:
19. 8. 2020
2. 9. 2020
7.10. 2020
4. 11. 2020
2. 12. 2020
Pozn. V měsíci srpnu se svépomocná skupina uskuteční výjimečně až třetí středu v měsíci, tj. 19. 8. 2020.

PORADENSKO-VZDĚLÁVACÍ POBYT ISIS 2020
Podzimní víkendový poradensko-vzdělávací pobyt
Termín:
9. - 11. 10. 2020
Přihlašování do:
8. 9. 2020
Místo konání:
Penzion Sola Gratia Bystřice pod Hostýnem
Časová dotace:
12 hodin
Lektoři:
Mgr. Žaneta Smejkalová a PhDr. Jiří Smejkal

Podzimní pobyt bude již tradičně v uvolněnějším duchu. Můžete se těšit na krásné prostředí, areál pro děti, i
sobotní výlet třeba na blízký Hostýn Aktuálně máme poslední volná místa. Děkujeme za Váš zájem a
spolupráci. Na všechny účastníky se těšíme!
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