
Vzdělávací pobyt v zahraničí 17. – 26. září 2021 

 

 
Stejně jako letos v červnu, tak jsme i v měsíci září nabídli pěstounským rodinám vzdělávací 
pobyt v Chorvatsku. Vzdělávání bylo rozděleno do dvou vzdělávacích turnusů, během kterých 
si pěstouni měli možnost splnit potřebný počet vzdělávacích hodin.  
Vzhledem k vysokému zájmu, (jelo s námi 17 pěstounských rodin s 28 dětmi), jsme pobyt 
rozdělili do dvou vzdělávacích termínů. Letos jsme zde uvítali i pěstouny z jiných 
doprovodných organizací, kteří náš pobyt příjemně osvěžili a obohatili svými zkušenostmi.  
 
Rozhodli jsme se pro oblíbenou Chorvatskou destinaci, malebné přímořské městečko Gradac, 
které se nachází na nejjižnějším cípu Makarské riviéry.  

Cestu a ubytování nám zprostředkovala cestovní kancelář BONTON, s akční delegátkou 
Lenkou, která nám během pobytu zajistila nádherný výlet k Bačinským jezerům anebo třeba 
dobrodružný výlet lodí do sousedního městečka.   

Vzdělávací program, který byl v režii našich pracovníků a lektorů, byl rozdělen do několika 
částí tak, aby si pěstouni mohli splnit jak počet vzdělávacích hodin, tak také aby zároveň měli 
možnost trávit čas i se svými dětmi na prosluněné pláži. Pěstouni si při vzdělávání prošli 
těmito tématy: Práce s rodinným systémem, Rodinné vazby a práce s nimi, Využití jógy při 
relaxaci dětí, Relaxační techniky pěstounů, Arteterapie jako cesta osobního rozvoje, 
Sebezkušenostní skupiny.  



 
 

 
Děti během vzdělávání pěstounů trávily čas u moře pod vedením animátorek. Kromě hrátek 
na pláži a ve vodě jsme s dětmi barvili kamínky, navlékali korálky, sbírali mušle, aj. 
 

 

 



Pěstouni také využívali možnosti účastnit se společných programů s dětmi, během kterých 
hovořili formou volné diskuze o aktuálních problémech při výchově svěřených dětí a 
vzájemně si předávali své zkušenosti. 

Během programu byly realizovány i edukativní a poznávací programy pro děti a pěstouny, 
konkrétně výlety lodí a túra k nedalekému kostelíčku v horách. 

Přidanou hodnotou všeho bylo to, že nám i v září všechny dny svítilo sluníčko, moře bylo 
krásně teplé a pláže poloprázdné. 

S pěstouny prvního turnusu jsme se rozloučili 21. září a druhý turnus odjížděl domů v sobotu 
25. září. Cesta autobusem zpět do ČR utekla rychle. Do Opavy jsme se vrátili o půl deváté 
ráno. 
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