Katalog vzdělávacích aktivit
Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie
Pobočka Třinec, Jablunkov
2. pol. 2018

http://pestouni.slezskadiakonie.cz/

Vážení pěstouni,
s nadcházejícím školním rokem Vám opět nabízíme nové a věřím, že i zajímavé vzdělávací
aktivity. Nabídku kurzů jsme se rozhodli obohatit o nová témata i lektory a také jsme, na
základě Vašich ohlasů, některé kurzy rozšířili o navazující části. Jako již tradičně si u nás můžete
vybrat kurzy jednodenní i víkendové vzdělávací pobyty.
Zaměřením kurzů vycházíme vstříc Vašim požadavkům i připomínkám. Všechna témata byla
konzultována s klíčovými pracovnicemi jednotlivých poboček a měla by korespondovat
potřebám, které jste nám sdělovali.
Věříme, že s nabídkou i obsahem vzdělávacích aktivit pro 2. pololetí roku 2018 budete
spokojeni a zákonná povinnost se pro Vás tak stane také příjemným a užitečným zážitkem.

Bc. Lucie Stonová – koordinátorka vzdělávání
tel. +420 733 142 438
email: pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz
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Nabídka vzdělávacích aktivit Programu pro pěstounské rodiny
pobočky Třinec, Jablunkov
pro 2. pol. 2018

Pořadí
kurzu

Název kurzu
Problematika
pěstounské péče na
přechodnou dobu
Bc. Nives Bosáková
Jak udržet
pohodovou
komunikaci v rodině
Vladislav Volný ml.

1.

2.

Rozsa
h

Datum
konání

Uzávěrka
přihlášek

Čas

Místo konání

6

25. 9.

18. 9.

9:00- 13:50

PPR Český Těšín

4

2. 10.

25. 9.

9:00– 12:20

PPR Jablunkov

(hodin
y)

3.

Nepříbuzenská
pěstounská péče
Mgr. et Bc. Alice Mizia

6

11. 10.

4. 10.

9:00-13:50

PPR Havířov

4.

Krizové situace
v rodině
PhDr. Jan Svoboda

6

listopad

??

15:00–
19:50

PPR Třinec

5.

Nastavení limitů a
pravidel ve výchově
tak, aby je děti slyšely
Mgr. Petra Feller
Stanieková

4

28. 11.

21. 11.

15:00 –
18:20

PPR Třinec

3x2

9. 10.
další
termíny
budou
domluveny

2. 10.

9:30 – 11:00

PPR Jablunkov

18

21. - 23. 9.

11. 9.

Chata Lačnov
(Horní Lomná)

18

12. – 14. 10.

2. 10.

Hrádek

Klub

Proč a jak využívat
příběhy pro děti
Mgr. Ester Heczková

víkendové vzdělávání
víkendové vzdělávání

Místo konání jednodenních kurzů:
Třinec: Pobočka Programu pro pěstounské rodiny, Náměstí Míru 551 Třinec
Jablunkov: Farní sbor v Návsí, Dlouhá 48
Český Těšín: Pobočka Programu pro pěstounské rodiny, Frýdecká 34, Český Těšín
Havířov: Pobočka Programu pro pěstounské rodiny, Opletalova 4, Havířov
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1. Problematika pěstounské péče na přechodnou dobu
Tento kurz bude realizován na pobočce PPR v Českém Těšíně (Frýdecká 34)
Datum konání:

25. 9. 2018

Lektor:

Bc. Nives Bosáková
Lektorka je ředitelkou a sociální pracovnicí doprovázející organizace.
V rámci své profese se specializuje na provázení pěstounů na
přechodnou dobu, které provází již od počátku vzniku přechodné
pěstounské péče.

Anotace:

Kurz bude probíhat interaktivní formou, kdy budeme hovořit o
právech a povinnostech pěstounů na přechodnou dobu, dále
budeme hovořit o procesu předávání dítěte do a z pěstounské péče
na přechodnou dobu. Budeme společně sdílet specifika, která
s sebou pěstounská péče na přechodnou dobu přináší a zajímavým
obohacením může být téma možnosti zapojení Vás přechodných
pěstounů do multidisciplinárního týmu pečujícího o ohrožené dítě.

Kapacita:

15 osob

2. Jak udržet pohodovou komunikaci v rodině
Datum konání:

2. 10. 2018

Lektor:

Vladislav Volný ml., Th. Lic., Th. D.
Pastor, doktor teologie, lektor. Specializuje se na křesťanskou etiku
a křesťanskou výchovu s důrazem na spiritualitu dětí

Anotace:

Cílem kurzu je pohled na situace v rodině, které její členové
vyhodnocují jako "problémové". Zaměříme se na možnosti
ovlivňování kontextů a vztahů v rodině s důrazem na možnosti
změny přístupu a prostředí, které rodina vytváří.

Kapacita:

15 osob
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3. Nepříbuzenská pěstounská péče
Tento kurz bude realizován na pobočce PPR v Havířově (Opletalova 4)
Datum konání:

11. 10. 2018

Lektor:

Mgr. et Bc. Alice Mizia
Lektorka, psycholožka a školní psycholožka s osobní zkušeností
s pěstounskou péčí.

Anotace:

Setkání se bude věnovat poruchám citové vazby u dítěte, jak jí
rozpoznat a léčit, jak budovat zdravou identitu u dítěte, dále
rozebereme problematiku kontaktů s biologickými příbuznými dětí,
bude vytvořen prostor pro sdílení specifických problémů
nepříbuzenské pěstounské péče.

Kapacita:

15 osob

4. Krizové situace v rodině
Datum konání:

Listopad 2018 – termín bude ještě upřesněn

Lektor:

PhDr. Jan Svoboda
Psycholog

Anotace:

Anotace bude doplněna později spolu s upřesněním termínu.

Kapacita:

15 osob

5. Nastavení limitů a pravidel ve výchově tak, aby je děti slyšely
Datum konání:

28. 11. 2018

Lektor:

Mgr. Petra Feller Stanieková
Vedoucí terapeutické komunity pro nezletilé, terapeut (zkušenost
s různými cílovými skupinami – pěstounské rodiny, oběti trestných
činů, lidé užívající návykové látky, ženy pracující v sexbyznysu).

Anotace:

Jedná se o praktický a interaktivní vzdělávací seminář zaměřený na
oblast nastavování pravidel a limitů ve výchově dětí. Budou se
probírat a diskutovat témata jak se s dětmi (od těch nejmenších až
po ty už skoro dospělé) domlouvat o pravidlech hry doma. Jak se
postarat o to, aby je naše děti dodržovaly (uklízely pokoj, chodily
domů včas, udělaly to, co po nich chceme na poprvé a ne mnoha
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opakovaných prosbách a domlouvání…a mnoho dalšího) a jak se
v souvislosti s dobře nastavenými limity dá předcházet rizikovým
projevům chování (kouření, užívání návykových látek, šikaně apod.)

Kapacita:

15 osob

Klub pro pěstouny: Proč a jak využívat příběhy pro děti
Datum konání:

4. 10. 2018 – další termíny budou domluveny na místě

Lektor:

Mgr. Ester Heczková
Lektorka a klíčová pracovnice Programu pro pěstounské rodiny

Anotace:
Příběhy a pohádky nás provázejí odnepaměti. Pohádka dítěti
napomáhá vstoupit do specifického světa, kde se pomocí příběhu
dostává více ke svým pocitům. Cílem setkání bude naučit se pracovat
s terapeutickou pohádkou – příběhem a také pohádku pro své dítě
sám vytvořit.
Kapacita:

8 osob
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Ceny vzdělávacích aktivit
Aktivita
Jednodenní kurz –
základní
Příspěvek na
víkendový pobyt
Hlídání dětí během
vzdělávání

Cena za osobu mající dohodu s SD

Cena za osobu (externisté)

zdarma

220 Kč / hod.

200,- / den / dospělí a děti nad 12 let
100,- / den / dítě do 12 let

350 Kč / hod.

zdarma

300 Kč / den – víkendové pobyty
50 Kč / hod. – jednodenní kurzy

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, jedná se o konečnou cenu.

Způsob přihlašování






Pěstouni, kteří mají uzavřenou dohodu se Slezskou diakonií, se přihlašují u svých
klíčových pracovníků nejpozději 7 dnů před konáním vzdělávací aktivity.
Externisté se přihlašují prostřednictvím své doprovodné organizace nebo
prostřednictvím pracovníků jednotlivých poboček Programu pro pěstounské
rodiny, případně přímo koordinátorce vzdělávání.
Informace o zpracování osobních údajů účastníků vzdělávacích aktivit z řad klientů
Slezské diakonie i externích zájemců jsou k dispozici na:
http://pestouni.slezskadiakonie.cz/dulezite-dokumenty a na vyžádání u pracovníků
Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie.
Odhlášení lze provést prostřednictvím pracovníka pobočky Programu pro
pěstounské rodiny případně přímo koordinátorce vzdělávání nejméně 3 pracovní
dny před realizací vzdělávání.

Způsob úhrady u externích účastníků
 Přímo na místě vzdělávání v hotovosti, případně na základě objednávky formou
úhrady vystavené faktury po realizaci vzdělávání.
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