Katalog vzdělávacích aktivit
Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie
Pobočka Havířov, Ostrava
1. pol. 2019

http://pestouni.slezskadiakonie.cz/

Vážení pěstouni,
s novým kalendářním rokem Vám opět nabízíme nové a věřím, že i zajímavé vzdělávací
aktivity. Nabídku kurzů jsme se rozhodli obohatit o nová témata i lektory. 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 1. pololetí roku 2019 budete
spokojeni a zákonná povinnost se pro Vás tak stane také příjemným a užitečným zážitkem.

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 Havířov, Ostrava
pro 1. pol. 2019

Pořadí
kurzu

1.

Název kurzu
Děti ve virtuálním světě
aneb Co dělat, aby nám
počítač neukradl naše děti
Mgr. Šárka Klusová
Puberta dítěte
v pěstounské péči
(dvoudenní vzdělávání)
Mgr. Jiří Kroček
Mgr. Blanka Brumarová

Rozsa
h
(hodin
y)

Datum
konání

Uzávěrk
a
přihláše
k

Čas

Místo
konání

6

22. 1.

15. 1.

9:00 –
13:50

Havířov

Havířov

12

1. - 2. 3.

22. 2.

Pá: 15:00 –
19:50
So: 9:00 –
13:50

3.

Kontakty s biologickou
rodinou
Mgr. et Bc. Alice Mizia

6

21. 3.

14. 3.

9:00 –
13:50

Havířov

4.

Opouštění hnízda –
odchod dětí v PP z rodiny
Mgr. Stanislava Valášková

6

9. 4.

2. 4.

9:00 –
13:50

Havířov

6

12. 4.

5. 4.

9:00 –
13:50

Český Těšín

6

25. 4.

18. 4.

9:00- 13:50

Havířov

Výchovné obtíže u dětí a
mládeže
Mgr. Jiří Kroček
Mgr. Blanka Brumarová

6

31. 5.

24. 5.

15:00 –
19:50

Havířov

Dítě a náhradní rodina
(konference)

6

4. 6.

29. 5.

9:00 –
15:00

Karviná

Víkendové vzdělávání
Mgr. Ladislava Hilbertová

18

13. -15. 9.

3. 9.

2.

5.

6.

7.

Odchod dítěte
z přechodné pěstounské
péče
Mgr. et Bc. Alice Mizia
Spolupráce s pedagogy
MŠ a ZŠ aneb Jak to
udělat, aby se našim
dětem ve škole dařilo?
Mgr. Marcela Horáčková

Chata
Hrádek
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Místo konání jednodenních kurzů:
na pobočce Slezské diakonie – Programu pro pěstounské rodiny Havířov, Ostrava,
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov – Šumbark
Kurz č. 5 se koná na pobočce Slezské diakonie – Programu pro pěstounské rodiny Český
Těšín 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. Dítě ve virtuálním světě aneb Co dělat, aby nám počítač neukradl naše
děti
Datum konání:

22. 1. 2019

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

2. Puberta dítěte v pěstounské péči
Datum konání:

1. – 2. 3. 2019
dvoudenní vzdělávání na pobočce v Havířově

Lektor:

Mgr. Jiří Kroček, Mgr. Blanka Barbora Brumarová
Oba 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:

základních znacích a prožívání puberty
rizikovém chování
komunikaci s dospívajícími dětmi
zvládání konfliktů a možnostech řešení potíží

15 osob
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3. Kontakty s biologickou rodinou
Datum konání:

21. 3. 2019

Lektor:

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

Anotace:

Na semináři budeme hledat odpovědi na otázky jak mluvit s dítětem
o jeho původní rodině, zda a jakým způsobem mít kontakt s touto
rodinou. Jak předcházet tomu, aby dítě samo nepátralo po biologické
rodině. Dále jak na kontakt připravit dítě i sebe, čeho se vyvarovat a
naopak co dítě potřebuje slyšet, aby se upevnila dobrá vazba mezi
pěstounem a dítětem.

Kapacita:

15 osob

4. Opouštění hnízda – odchod dětí v PP z rodiny
Datum konání:

9. 4. 2019

Lektor:

Mgr. Stanislava Valášková
Speciální pedagožka s osobní zkušeností s výchovou dítěte s
mentálním postižením, s dítětem romského původu v pěstounské
péči. Praxe v dětském domově a dětském výchovném ústavu.

Anotace:

Odchod dětí z pěstounské rodiny má dva momenty- psychologický a
materiální. Materiální bývá ten snazší. Dítě ví, že jej čekají velké
změny, již předem pociťuje strach a nejistotu. Pěstouni se zažívají
emoce a pocity, které nelze naplánovat, většinou až při samotném
odchodu dítěte a po něm. Odchodu dětí z rodiny by měla předcházet
oboustranná příprava.
Cílové kompetence:
Účastníci se seznámí s aspekty variant odchodu dětí z PP (do biogické
rodiny, do domu na půl cesty, do vlastního bydlení apod.). Posoudí
potřeby, podmínky a vhodnost udržování dalšího kontaktu
s dospělým „ pěstouňátkem“.

Kapacita:

15 osob
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5. 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

6. Spolupráce s pedagogy MŠ a ZŠ aneb Jak to udělat, aby se našim dětem
ve škole dařilo?
Datum konání:

25. 4. 2019

Lektor:

Mgr. Marcela Horáčková
Mgr. Marcela Horáčková je speciální pedagožka a certifikovaná
terapeutka DDP. Věnuje se odborné přípravě zájemců o náhradní
rodičovství, vzdělávání náhradních rodičů, sociálních a pedagogických
pracovníků. Specializuje se na oblast péče o ohrožené děti a náhradní
rodinnou péči. Ve své soukromé praxi v Ostravě se věnuje lektorské,
poradenské a konzultační činnosti se zaměřením na poruchy
attachmentu, terapeutické rodičovství a léčbu vývojového traumatu.
Spolupracuje s náhradními rodinami a doprovázejícími organizacemi
zejména v Moravskoslezském kraji. S péčí o přijaté děti má dlouholeté
osobní zkušenosti.

Anotace:

• Specifické poruchy učení a chování u dětí v náhradní rodinné péči
• Desatero školní zralosti prvňáčků a důsledky školní nezralosti
• Doporučení pro rodiče, aby se dětem ve škole dařilo
• Prostor pro dotazy, diskusi a sdílení praktických zkušeností

Kapacita:

15 osob
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7. Výchovné obtíže u dětí a mládeže
Datum konání:

31. 5. 2019

Lektor:

Mgr. Jiří Kroček, Mgr. Blanka Barbora Brumarová
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:

Účastníci budou seznámeni s pojmem ADHD, jejími příčinami,
příznaky a přístupy k dětem s hyperkinetickou poruchou chování,
s vlivem hyperkinetické poruchy na život dítěte a jeho rodiny,
problémy hyperkinetických dětí ve škole a léčebnými výchovnými
opatřeními.

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
3. Pěstouni, kteří mají uzavřenou dohodu se Slezskou diakonií, se přihlašují u svých
klíčových pracovníků nejpozději 7 dnů před konáním vzdělávací aktivity.
4. Externisté se přihlašují prostřednictvím své doprovodné organizace nebo
prostřednictvím pracovníků jednotlivých poboček Programu pro pěstounské
rodiny, případně přímo koordinátorce vzdělávání.
5. 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.
6. 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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