Katalog vzdělávacích aktivit
Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie
Pobočka Havířov, Ostrava
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 Havířov, Ostrava
pro 2. pol. 2018

Rozsah
(hodiny)

Datum
konání

Uzávěrk
a
přihláše
k

Čas

Místo
konání

6

14. 9.

7. 9.

9:00 –
13:50

PPR Havířov

6

25.9.

18. 9.

9:00 –
13:50

PPR Český
Těšín1

3.

Nepříbuzenská
pěstounská péče
Mgr. et Bc. Alice Mizia

6

11. 10.

4. 10.

9:00 –
13:50

PPR Havířov

4.

Podpora zdravého
sebevědomí dítěte
Mgr. Jana Paloncy

6

26. 10.

19. 10.

15:00 –
19:50

PPR Havířov

5.

Jak léčit vztahem
Bc. Barbora Niemiecová

6

1.

25. 10.

15:0019:50

PPR Havířov

6.

Výchovné obtíže u dětí
a mládeže a možnosti
jejich nápravy
(dvoudenní vzdělávání)
Mgr. Blanka Barbora
Brumarová,
Mgr. Jiří Kroček

12

Podpora zdravého
sebevědomí dítěte
Mgr. Jana Paloncy

Pořadí
kurzu

1.

2.

7.

Název kurzu
Potřeby dítěte do 6 let
věku
Mgr. et Bc. Alice Mizia
Problematika
pěstounské péče na
přechodnou dobu1
Bc. Nives Bosáková

Když dítě potřebuje pěstouna a
pěstoun pohlazení na duši
(víkendové vzdělávání)
Mgr. Ladislava Hilbertová

11.

Pá: 15:00 –
19:50

9. - 10.
11.

2. 11.

6

14. 12.

7. 12.

18

21. - 23. 9.

11. 9.

PPR Havířov
So: 9:00 13:50

15:00-19:50

PPR Havířov

Chata Hrádek

Místo konání jednodenních kurzů všech mimo kurz číslo 21:v prostorách pobočky
Slezské diakonie – Programu pro pěstounské rodiny Havířov, Ostrava
Opletalova 4/607, Havířov - Šumbark
1

Ten se koná na pobočce Programu pro pěstounské rodiny v Českém Těšíně na adrese
Frýdecká 34.
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1. Potřeby dítěte do 6 let věku
Datum konání:

14. 9. 2018

Lektor:

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

Anotace:

Na setkání si popíšeme vývojové potřeby dítěte v kontextu poruch
citové vazby (porucha attachmentu neboli citové deprivace dítěte).
Jak poznáme, že dítě potřebuje uzdravit citovou vazbu, a jak jí léčit.
Dále se budeme zaobírat tématy: jak reagovat na jeho vztek a agresi
či sebepoškozování, jak mluvit s dítětem o jeho rodičích, kdy je dítě
dostatečně zralé na MŠ a rozvoj jeho zájmů.

Kapacita:

15 osob

2. Problematika pěstounské péče na přechodnou dobu
Tento kurz bude realizován na pobočce v Českém Těšíně
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

4

3. Nepříbuzenská pěstounská péče
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. Podpora zdravého sebevědomí dítěte
Datum konání:

26. 10. 2018

Lektor:

Mgr. Jana Paloncy
Vedle učitelství vystudovala také vychovatelství a speciální
pedagogiku. Má mnohaletou praxi v práci s dětmi vyrůstajícími mimo
přirozené rodinné prostředí. Je psychoterapeutkou (Institut
aplikované psychoanalýzy).

Anotace:

Interaktivní kurz nabídne často diskutovaná témata:

Kapacita:



Co to je sebevědomí a co sebedůvěra?



Jaké mohou být a k čemu je potřebujeme?



Kde je nabýt, co je tvoří a co boří?



Máme vůbec potenciál být sebevědomí?



Jak a zda můžeme sebevědomí dětí ovlivnit.



Jakou roli hraje v míře sebevědomí povaha.



Jak poznáme, že máme zdravou sebeúctu?



Co je třeba ke zdravému sebevědomí, sebeúctě neboli sebepřijetí?



Úskalí spirály nízkého a vysokého sebevědomí.



Základní chyby, které v oblasti sebevědomí děláme.



Aplikace tří základních emočních přístupů na dítě.
15 osob
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5. Jak léčit vztahem
Datum konání:

1. 11. 2018

Lektor:

Bc. Barbora Niemiecová
Lektorka a současně klíčová pracovnice Programu pro pěstounské
rodiny Slezské diakonie.

Anotace:

„Má vliv minulost, to co se mi v dětství stalo, na to, co prožívám nyní
a jaké mám nyní chování?“, možná jste si tuto otázku někdy položili.
Společně se podíváme na to, jak můžeme „léčit“ dítě s nelehkou
minulostí prostřednictvím našeho vztahu k němu. Budeme diskutovat
o tom, co pro to můžeme udělat. A možná zjistíme to, že když dítě
krade nebo lže, může mít kořeny ještě hlouběji, než si myslíme.

Kapacita:

15 osob

6. Výchovné obtíže u dětí a mládeže a možnosti jejich řešení a nápravy –
dvoudenní vzdělávání na pobočce v Havířově
Datum konání:

9. - 10. 11. 2018

Lektor:

Mgr. Blanka Barbora Brumarová,
Mgr. Jiří Kroček
Oba uvedení lektoři pracují jako etopedi ve Středisku výchovné péče
v Karviné a v Havířově, kde se jedná o přímou speciálně pedagogickou
práci s klienty a rodinami, odborné poradenství, diagnostiku a
nápravu poruch chování a sociálně patologického jednání, krizovou
intervenci, individuální, rodinnou a skupinovou terapii, pomoc
v rizikových a zátěžových situacích. Spolupracují s dalšími školskými
zařízeními, apod.

Anotace:

Kurz bude pojednávat o:

Kapacita:



poruchách chování



ADHD -příčiny, projevy, přístupy, řešení



drogách a závislostech



poradenském systému

15 osob
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7. Podpora zdravého sebevědomí dítěte
Datum konání:

14. 12. 2018

Lektor:

Mgr. Jana Paloncy
Vedle učitelství vystudovala také vychovatelství a speciální
pedagogiku. Má mnohaletou praxi v práci s dětmi vyrůstajícími mimo
přirozené rodinné prostředí. Je psychoterapeutkou (Institut
aplikované psychoanalýzy).

Anotace:

Interaktivní kurz nabídne často diskutovaná témata:

Kapacita:



Co to je sebevědomí a co sebedůvěra?



Jaké mohou být a k čemu je potřebujeme?



Kde je nabýt, co je tvoří a co boří?



Máme vůbec potenciál být sebevědomí?



Jak a zda můžeme sebevědomí dětí ovlivnit.



Jakou roli hraje v míře sebevědomí povaha.



Jak poznáme, že máme zdravou sebeúctu?



Co je třeba ke zdravému sebevědomí, sebeúctě neboli sebepřijetí?



Úskalí spirály nízkého a vysokého sebevědomí.



Základní chyby, které v oblasti sebevědomí děláme.



Aplikace tří základních emočních přístupů na dítě.
15 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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