
Závěrečná zpráva ze vzdělávacího programu v Chorvatsku 
2021 

 

Dne 1. 6. 2021 se i přes nepřízeň vládních 
opatření a omezení cestování v souvislosti 
s výskytem viru Covid-19 podařilo vyrazit 
s cestovní kanceláří Bonton do již známého 
střediska Gradac na Makarské riviéře.  Po 
zvládnutí sedmnáctihodinové cesty autobusem 
přes Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a 
Chorvatsko jsme dorazili následující den 
v dopoledních hodinách na místo a za 
doprovodu místní delegátky Lenky, jsme se 
ubytovali v již připravených apartmánech.  

Po odpočinkovém dopoledním bloku a prvním obědě ve vile Velimír se 
setkala skupina pěstounů i dětí u mola a restaurace „Naše malo místo“ 
Ve smluvené restauraci již realizovali pěstouni s lektory první vzdělávací 
program na volné téma týkající se problematik při péči o děti v NRP. 
Děti během školícího bloku byly rozděleny k dalším lektorům, kteří 
s nimi trávili volný čas u moře a to formou her a dalších aktivit. 

Následující dny byli pěstouni rozděleni dle harmonogramu do 
vzdělávacích dopoledních, odpoledních a večerních bloků na témata: 

Rodinné vazby a práce s nimi, Dluhová problematika svěřených dětí v péči, Relaxační techniky 
pěstounů, Práce s rodinnými systémy v rámci vládních opatření, Edukace svěřených dětí v NRP. 
Pěstouni také využívali možnosti účastnit se společných programů s dětmi, během kterých hovořili 
formou volné diskuze o aktuálních problematikách při výchově svěřených dětí a vzájemně si předávali 
příklady dobrých praxí. 

Během programu byly realizovány i edukativní a poznávací programy pro děti a pěstouny. Byly to 
výšlap na místní pohoří Sv. Paškal a také výlet po místních historických oblastech lodí do Drveníku.  

Poslední den pobytu 5. 6. 2021 si rodiny volně užívaly místních 
volných pláží a teplého počasí. Ve 13:00 hod. po obědě vyrazil 
autobus opět zpět směrem do Jeseníku. Cesta utekla velmi 
rychle. Vzhledem k únavě cestujících a hlavně dětí, dorazil celý 
autobus zpět do Jeseníku dne 6. 6. v 10:00 hod. Zde se rodiny 
rozloučily s přáním opětovně zrealizovat tuto formu vzdělávání i 
následující rok.  

Zpracoval:  David Koukal 

Dne: 26. 7. 2021 
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