6. ročník
Výroční konference Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Dítě a náhradní rodina
úterý 5. června 2018 – Modlitebna Apoštolské církve, Selská 29, Havířov

Časový harmonogram konference
7:45 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:15
9:15 - 9:55
9:55 - 10:10
10:10 - 10:40
10:40 - 11:20
11:20 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:00

Prezence
Úvod
Bc. Petra Vrchovská - Doprovázení pěstounů očima OSPOD
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. - Prevence sociálního vyloučení dětí žijících
v náhradních rodinách
Přestávka
Petr Jonšta - Nová šance v náhradní rodině
Mgr. Jiří Kroček - Výchovné obtíže u dětí a mládeže a možnosti jejich
řešení ve Středisku výchovné péče
MUDr. Dana Trávníčková - Problematika duševního zdraví dětí se
zaměřením na možnosti výchovného ovlivnění v rodině
Přestávka s občerstvením
Workshop 1, 2, 3
Přestávka
Workshop 1, 2, 3 opakování
Závěr, diskuze, rozloučení

Odpolední workshopy
1
2

J. Kroček
D. Trávníčková

3

E. Klimentová

Kdy, proč a jak navázat spolupráci se Střediskem výchovné péče
Dítě v NRP- problematika vývoje a možnosti jednotlivých segmentů
péče / zdravotní, sociální, školské
Dítě romského etnika v náhradní rodinné péči

Ceny pro účastníky (zahrnují pitný režim a občerstvení)
Pracovníci a odborná veřejnost
Externí pěstouni
Hlídání dětí
Pěstouni s dohodou uzavřenou se Slezskou diakonií

450,750,50,- / hod.
zdarma

Informace o přihlašování, osvědčení a platbě




Přihlašovat se můžete on-line do 29. května 2018
Účastníkům bude vydáno osvědčení o vzdělávání v rozsahu 6 hodin
Platba při prezenci v hotovosti, po dohodě na fakturu do 29. května 2018

Přihlašovat se můžete zde.

Popis cesty na konferenci
1) BUS č. 406, zastávka Slezská, směr Slezský pivovar, dále restaurace Dřevěnka, pak stále
dolů, objekt se nachází za můstkem po pravé straně, vzdálenost od zastávky cca 500 m.
2) BUS č. 418, zastávka Na Fojtství, pak kolem restaurace Dřevěnka, stále dolů, objekt se
nachází za můstkem po pravé straně, vzdálenost od zastávky cca 300m.
3) AUTEM směrem od Karviné: za OD Elán odbočit doleva, na první křižovatce doprava po
Národní třídě, odbočit na druhé odbočce doprava na ulici Lipová, pak rovně až na ulici
Selská, tam doleva a rovně. Objekt se nachází za můstkem po pravé straně, vzdálenost autem
od OD Elán cca 1,8 km.

Přednášející a jejich témata


Bc. Petra Vrchovská: Doprovázení pěstounů očima OSPOD

Petra Vrchovská vede agendu osob pečujících a osob v evidenci a doprovázení těchto osob na
Magistrátu města Havířov. Věnuje se lektorské činnosti na téma komunikace a pěstounské
péče. Působila jako sociální pracovník pro staré a zdravotně postižené občany, sociální
kurátor, veřejný opatrovník, metodik sociální práce.
Anotace:
Seznámení se strukturou oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí
havířovského magistrátu, s agendou osob pečujících a osob v evidenci. Shrnutí vývoje
doprovázení pěstounů od platnosti novely zákona o SPOD dosud, zhodnocení vzájemné
spolupráce mezi úřadem a doprovázejícími organizacemi.



PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.: Prevence sociálního vyloučení dětí žijících v
náhradních rodinách

Eva Klimentová pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociologie, andragogiky a
kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Profesně se
věnuje zejména vzdělávání budoucích i stávajících sociálních pracovníků. Její výzkumné
aktivity směřují do oblasti osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, v
posledních letech se jedná zejména o osoby bez domova, slyšící děti neslyšících rodičů, Romy
(zejména rodu Sinti), oběti a svědky domácího násilí. Podílí se na organizaci charitativních
akcí na podporu lidí bez domova.
Anotace:
Děti umístěné v náhradní rodinné péči jsou ohrožené vícečetnými zdroji sociálního vyloučení.
Některé z nich si do náhradní rodiny přinášejí ze své osobní historie spojené s jejich etnicitou,
s pobytem v biologické rodině, v ústavním zařízení a podobně. Dalším se nevyhnou ve
specifické situaci umístění v náhradní rodině, kdy náhradní rodinná péče je zatížena mnoha
předsudky ze strany nejen laické, ale mnohdy i odborné veřejnosti. Na děti je tak vytvářen
nepřiměřený tlak, který dále zvyšuje míru jejích sociálního oslabení. Příspěvek poukazuje na
různé zdroje hrozeb sociálního vyloučení dětí umístěných v náhradní rodinné péči a na
možnosti pěstounů i pomáhajících profesionálů multidisciplinárního týmu je eliminovat.



Petr Jonšta: Nová šance v náhradní rodině

Petr Jonšta pochází z Havířova. Dlouhodobě pracoval jako vedoucí zahradnictví OPOS Ka.
Později studoval teologii a pedagogickou fakultu v Ostravě. Od r. 1982 s manželkou přijali do
péče postupně 14 dětí. Po absolvování přípravy byl zaregistrován jako osoba v evidenci,
pěstounské péči na přechodnou dobu se věnuje dodnes.
Anotace:
Přednáška představuje pěstounskou péči v praxi. Obsahuje pohledy na to, co všechno dítě
může prožít. Ačkoli dítě ztratí biologickou rodinu, neznamená to, že je vše ztraceno. Z pohledu
pěstounů při péči o svěřené děti není nouze o překvapení v jejich chování. Příspěvek popisuje
také pohled na běžný život pěstounské rodiny.



Mgr. Jiří Kroček: Výchovné obtíže u dětí a mládeže a možnosti jejich řešení ve
Středisku výchovné péče

Jiří Kroček je speciální pedagog - etoped působící ve Středisku výchovné péče Karviná.
Obsahem jeho činnosti je přímá práce s klienty a rodinou, poradenství, diagnostika a náprava
poruch chování a sociálně patologického jednání, krizová intervence, individuální, rodinná a
skupinová terapie, pomoc v zátěžové situaci. V rámci své práce spolupracuje se školami,
OSPOD, PMS, městskými úřady a dalšími zainteresovanými institucemi.
Anotace:
Příspěvek popisuje postavení Střediska výchovné péče v poradenském systému v regionu, jeho
cíle a poslání. Seznamuje s formami péče poskytovaných služeb a cílovou skupinou.



MUDr. Dana Trávníčková: Problematika duševního zdraví dětí se zaměřením na
možnosti výchovného ovlivnění v rodině

Dana Trávníčková je primářkou oddělení dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické
nemocnice Opava. Mimo jiné také vyučuje na Ostravské univerzitě, je soudní znalkyní
v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Je členkou Pediatrické společnosti ČLS JEP,
Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace dětské a dorostové psychiatrie.
Anotace:
Příspěvek je zaměřen na komplex možných příčin vyvolávajících psychické poruchy v průběhu
vývoje dítěte s komplexními možnostmi jak preventivních, tak terapeutických ovlivnění se
zaměřením na možné výchovné styly v rodině.

