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http://pestouni.slezskadiakonie.cz/

Vážení pěstouni,
v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích aktivit Programu pro
pěstounské rodiny Slezské diakonie pro první pololetí roku 2019.
Klademe při tom důraz na potřeby pěstounských rodin. Realizujeme víkendové vzdělávací
pobyty i jednodenní školení – dopolední i odpolední kurzy v různých časových dotacích.
Katalog jsme sestavovali ve spolupráci s klíčovými pracovnicemi a vycházeli jsme z Vašich
zpětných vazeb.
Věříme, že katalog pro Vás bude inspirací a motivací k tomu, abyste naše vzdělávací aktivity
využili, aktivně je svou přítomností utvářeli a přenášeli získané poznatky do praxe.

Mgr. Jana Horňáková - koordinátorka vzdělávání
tel.: +420 733 142 438
e-mail: pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz
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Nabídka vzdělávacích aktivit Programu pro pěstounské rodiny
pobočky Frýdek-Místek
pro 1. pol. 2019
Pořadí
kurzu
1.

2.

Název kurzu
Puberta dítěte
v pěstounské péči
Mgr. Jiří Kroček
Vztahy mezi sourozenci
Mgr. et Mgr. Zdeňka
Szkanderová

(hodiny)

Datum
konání

Uzávěrka
přihlášek

Čas

Místo konání

6

22. 1.

15. 1.

9:00 - 13:50

Frýdek-Místek

6

5. 2.

29. 1.

9:00 - 13:50

Frýdek-Místek

Rozsah

3.

Rozhovor s teenagerem
Mgr. Petr Oroszy

4

4. 4.

28. 3.

15:00 - 18:20

Frýdek-Místek

4.

Odchod dítěte
z přechodné pěstounské
péče
Mgr. et Bc. Alice Mizia

6

12. 4.

5. 4.

9:00 – 13:50

Český Těšín

klub

Jsme dobří!
p. Libuše Kubíková

4x2

6. 3.
20. 3.
3. 4.
17. 4.

28. 2.

9:00 - 10:30

Frýdek-Místek

Dítě a náhradní rodina
(konference)

6

4. 6.

29. 5.

9:00 – 15:00

Karviná

Víkendové vzdělávání –
příbuzenská pěstounská péče

18

17. -19. 5.

7. 5.

Chata Lačnov
(Horní Lomná)

Víkendové vzdělávání –
nepříbuzenská pěstounská péče

18

13. - 15. 9.

3. 9.

Chata Lačnov
(Horní Lomná)

Víkendové vzdělávání –
příbuzenská i nepříbuzenská
pěstounská péče

16

21. - 22. 9.

11. 9.

Chata Lačnov
(Horní Lomná)

Místo konání jednodenních kurzů:
na pobočce Programu pro pěstounské rodiny Frýdek-Místek na adrese:
Kostíkovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek
Kurz číslo 4 se koná na pobočce Programu pro pěstounské rodiny v Českém Těšíně na adrese:
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
Konference se koná na adrese: Slezské vzdělávací centrum s.r.o.,
Karola Śliwky 225/41, 733 01 Karviná
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1. Puberta dítěte v pěstounské péči
Datum konání:

22. 1. 2019

Lektor:

Mgr. Jiří Kroček
Tento lektor pracuje jako etoped 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. Spolupracuje s dalšími školskými
zařízeními, apod.

Anotace:

Kurz bude pojednávat o:




Kapacita:

základních znacích a prožívání puberty
generačních konfliktech a spolupráci
komunikaci s dospívajícími dětmi

15 osob

2. Vztahy mezi sourozenci
Datum konání:

5. 2. 2019

Lektor:

Mgr. et Mgr. Zdeňka Szkanderová
Vystudovala psychologii na UKF v Nitře a na UP v Olomouci. Rovněž
absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik PCA (Person Centered
Approach). Od r. 2005 se věnuje psychologickému poradenství a
psychoterapii dospělých i dětí, aktuálně je na mateřské dovolené.

Anotace:

Účastníci kurzu se blíže seznámí s problematikou sourozeneckého
soužití. V teoretické rovině se budeme věnovat, mimo jiné, tomu, jak
ovlivňuje život našich dětí jejich osobnost, prožitá traumata nebo
pořadí, ve kterém se narodily. V praktické části kurzu - formou
nácviku - se zaměříme na možnosti zlepšení jejich komunikace a
prohloubení vzájemných sourozeneckých vztahů. Během setkání
bude účastníkům poskytnut dostatečný prostor pro diskuzi, stejně
tak budou mít příležitost využít individuálního psychologického
poradenství.

Kapacita:

15 osob
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3. Rozhovor s teenagerem
Datum konání:

4. 4. 2019

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

4. Odchod dítěte z přechodné pěstounské péče
Datum konání:

12. 4. 2019

Lektor:

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

Anotace:

Setkání bude směřováno na společné sdílení témat a problémů, se
kterými se potýkají téměř pouze pěstouni na přechodnou dobu.
Obsahem bude odchod dítěte z pěstounské rodiny - probereme
rozdíly při přechodu dítěte do příbuzenské a nepříbuzenské PP,
adopce či ústavní výchovy. Jak dítě co nejlépe na změnu připravit (s
ohledem na jeho věk a schopnosti), jak ošetřit sám sebe při předání
dítěte. Dále probereme možnosti kontaktu s dítětem po předání a
další otázky, které pěstounství přináší.

Kapacita:

15 osob
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Klub pěstounů

Jsme dobří!

Datum konání:

6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4. 2019

Lektor:

Libuše Kubíková
Pěstounka

Anotace:

Neformální setkávání pěstounů - náhradních rodičů - s možností
sdílení a předávání osobních zkušeností.

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.
Přihlášením se na vzdělávací aktivitu přihlašovaný souhlasí se sběrem, uchováváním
a zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, pro potřeby realizace vzdělávání a s pořízením obrazových
záznamů své osoby a dětí ve své péči pro vnitřní potřebu pořadatele.
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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