Katalog vzdělávacích aktivit
Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie
Pobočka Karviná, Orlová
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 Karviná, Orlová
pro 2. pol. 2018
Pořadí
kurzu

1.

2.

3.

4.

5.

Název kurzu
Dvoudenní
vzdělávání - Vývoj
dítěte s traumatem
Mgr. et Bc. Alice Mizia
Legislativa
v pěstounské péči
Bc. Barbora
Niemiecová
Jak léčit vztahem objetí
Bc. Barbora
Niemiecová
Problematika
pěstounské péče na
přechodnou dobu
Bc. Nives Bosáková
Děti ve virtuálním
světě aneb Co dělat,
aby nám počítač
neukradl naše děti
Mgr. Šárka Klusová

Rozsah
(hodiny)

10

Datum
konání

8. – 9. 9.

Uzávěrka
přihlášek

Čas

Místo
konání

1. 9.

So: 9:0013:50
Ne: 9:00 12:20

PZKO
Karviná

6

12. 9.

5.9.

15:00 – 19:50

PPR
Karviná

4

24.9.

17.9.

9:00 - 12:20

PPR
Karviná

6

25.9.

18. 9.

9:00 – 13:50

PPR
Český
Těšín

6

24. 10.

17. 10.

15:00 - 19:50

PPR
Karviná

6.

Nepříbuzenská
pěstounská péče
Mgr. et Bc. Alice Mizia

6

11. 10.

4. 10.

9:00 – 13:50

PPR
Havířov

7.

Problémy dětí
z pěstounských rodin
ve škole
Mgr. et Bc. Alice Mizia

4

12. 10.

5.10.

9:00 – 12:20

PPR
Orlová

8.

Pozitivní zpětná
vazba dítěti II
Bc. Jana Svobodová

4

29. 10.

22.10.

9:00 - 12:20

PPR
Karviná

9.

Vliv stravy na vývoj a
chování dětí
Mgr. Nela Jursová

4

8. 11.

1. 11.

9:00 – 12:20

PPR
Orlová

10.

Rozhovor s
teenagerem
Mgr. Petr Oroszy

4

21. 11.

14.11.

15:00 – 18:20

PPR
Karviná

3

11.

Když dítě lže nebo
krade
Mgr. Blanka Barbora
Brumarová
víkendové vzdělávání

4

27.11.

20.11.

12

29. - 30.
9.

19.9.

9:00 - 12:20

PPR
Karviná

Chata Hrádek

Místo konání jednodenních kurzů:
Karviná: Pobočka Regionální knihovny Karviná – Středisko hudby a umění
Masarykovo nám. 9/7, Karviná – Fryštát
Dvoudenní vzdělávání se bude konat na adrese PZKO Karviná, Dr. Olszaka 136/4
Orlová: Komunitní centrum MAJÁK, B. Němcové 853, Orlová-Poruba
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. Vývoj dítěte s traumatem – Dvoudenní vzdělávání
Datum konání:

8. -9. 9. 2018

Lektor:

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

Anotace:

Dozvíte se, jak reagovat na dítě po prožití akutního traumatu, dále si
popíšeme poruchy vazby u dětí a její následky, které se mohou
projevovat různým způsobem do adolescence dítěte (opožděný
emoční vývoj a nezralost, odklad školní docházky, poruchy učení a
selhávání ve škole, závislosti a sebepoškozování). Budeme probírat,
jak pomoci dítěti se uzdravit a rozvíjet jeho zdravou identitu.

Kapacita:

15 osob

2. Legislativa v pěstounské péči
Datum konání:

12. 9. 2018

Lektor:

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

Anotace:

V rámci tohoto kurzu zabrousíme do oblasti legislativy, práv a
povinností náhradního rodiče, co mohu očekávat od spolupráce
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a doprovázející organizace.
Jak je to vlastně s rozšířením pěstounských práv, přiznáním nebo
odebráním odměny pěstouna nebo účelným hospodařením
s dávkami pěstounské péče? Lehce se dotkneme tématu
terapeutického rodičovství, do kterého patří identita dítěte
v náhradní rodinné péči. Bude vytvořen prostor pro kladení dotazů a
diskuzi.

Kapacita:

15 osob
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3. Jak léčit vztahem - objetí
Datum konání:

24. 9. 2018

Lektor:

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

Anotace:

Objetí může léčit?!? Hraje ve vztahu objetí důležitou roli? Jak léčivý
může být zdravý vztah? Společně se nad nejen těmito otázkami
zamyslíme. Budeme se věnovat tématu lidského mozku, a jaký vliv na
něj má objetí a co se s mozkem vlastně děje, když nemá dítě nebo
dospělý člověk objetí dostatek. Odpovíme si na otázku, co dělat, když
dítě nebo dospělý objetí odmítá.

Kapacita:

15 osob

4. 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
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5. Děti ve virtuálním světě aneb Co dělat, aby nám počítač neukradl naše
děti
Datum konání:

24. 10. 2018

Lektor:

Mgr. Šárka Klusová
Pracuje ve Slezské diakonii jako lektor na základních a středních
školách, kde přednáší na témata týkající se prevence sociálně
patologických jevů.

Anotace:

Na semináři si budou účastníci společně povídat o tom, jaká
nebezpečí skýtá internet a co dělat proto, aby se děti doma cítily
dobře a neutíkaly do virtuálního světa.

Kapacita:

15 osob

6. 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

7. Problémy dětí z pěstounských rodin ve škole
Datum konání:

12. 10. 2018

Lektor:

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

Anotace:

Setkání bude zaměřeno na problémy dětí v náhradní rodinné péči ve
škole. Obsahem bude vysvětlení příčin specifického chování dětí
nejen ve škole, časté neporozumění ze strany učitelů (jak jim
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předcházet a řešit), jak řešit lži a krádeže, projevy šikany ve škole
apod., další témata s tímto spojená se budou rozvíjet podle zájmu
účastníků.
Kapacita:

15 osob

8. Pozitivní zpětná vazba dítěti II
Datum konání:

29. 10. 2018

Lektor:

Bc. Jana Svobodová
Sociální pedagog na ZŠ Třinec, Lektorka primární prevence na ZŠ, SŠ,
dříve sociální pracovnice Nízkoprahového klubu pro neorganizované
děti a mládež, dříve vychovatelka ve výchovném ústavu (dětský
domov se školou) a kontaktní pracovnice v poradně pro drogově
závislé.

Anotace:

Kurz navazuje na kurz Pozitivní zpětná vazba dítěti I a rozšiřuje jej.
Jak nabídnout a umožnit dítěti jeho vlastní pohled na sebe sama? Je
zde místo pro pravidla? Jak přijímat a oceňovat bez podmínek, ale
zároveň vymezovat hranice? Jak vychovat dítě, které přijímá samo
sebe? Můžu si dovolit s dítětem nesouhlasit?

Kapacita:

15 osob

9. Vliv stravy na vývoj a chování dětí
Datum konání:

8. 11. 2018

Lektor:

Mgr. Nela Jursová
Lektorka a klíčová pracovnice PPR. Aktivně se zajímá o zdravý životní
styl a nové zdravé trendy ve výživě.

Anotace:

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak může strava ovlivnit chování
a vývoj Vašeho dítěte? Odpověď na tuto otázku můžete najít právě
na kurzu s tímto názvem, který bude pojednávat o tom, jak mohou
některé pokrmy a složky v nich obsažené ovlivnit chování dětí a
jejich zdravý vývoj. Na tomto kurzu dostanete také tipy na zdravé
alternativy některých pokrmů, které budou chutnat nejen dětem, ale
i Vám.

Kapacita:

15 osob
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10. Rozhovor s teenagerem
Datum konání:

21. 11. 2018

Lektor:

Mgr. Petr Oroszy
Lektor, supervizor, psychoterapeut.

Anotace:

Účastník získá základní přehled o možnostech dospívajícího. Může sdílet své
postoje k dospívání, k jednání s dospívajícím. Získá základní vhled do
komunikačních zásad s dospívajícím.

Kapacita:

15 osob

11. Když dítě lže nebo krade
Datum konání:

28. 11. 2018

Lektor:

Mgr. Blanka Barbora Brumarová
Pracuje jako speciální pedagog - etoped ve Středisku výchovné péče
Karviná a Havířov. Věnuje se přímé speciálně pedagogická práce
s klienty a rodinami. Její příspěvek se bude týkat povahových
charakteristik dětí i dospělých a dále výchovných obtíží u dětí a
mládeže.

Anotace:

kurz bude pojednávat o:
teoretickém rámci poruch chování
vymezení pojmů lhaní, krádež
příčinách a projevech lhaní a krádeží
možnostech řešení





Kapacita:

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.

10

