Katalog vzdělávacích aktivit
Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie
Pobočka Karviná, Orlová
1. pol. 2019

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.
Nabízíme Vám širokou škálu vzdělávání a klademe při tom důraz na potřeby pěstounských
rodin. Pořádáme víkendové vzdělávací pobyty i jednodenní školení – dopolední i odpolední
kurzy a jejich různé časové dotace.
Katalog jsme sestavovali ve spolupráci s klíčovými pracovnicemi a vycházeli jsme z Vašich
zpětných vazeb. Na základě toho budeme realizovat několik nových vzdělávacích témat.
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 Karviná, Orlová
pro 1. pol. 2019

Pořadí
kurzu

Název kurzu

(hodiny)

Datum
konání

1.

Dospívání
Mgr. Daniela Brůnová

6

30. 1.

23. 1.

9:00 - 13:50

Karviná

2.

Profesní orientace
dítěte začíná už
v mateřské školce
Mgr. Dorota Madziová

4

20. 2.

13. 2.

15:00 - 18:20

Karviná

3.

Dítě ve virtuálním
světě
Mgr. Šárka Klusová

4

12. 3.

5. 3.

9:00 - 12:20

Karviná

4.

Dítě ve virtuálním
světě
Mgr. Šárka Klusová

4

21. 3.

14. 3.

9:00 - 12:20

Orlová

5.

Hranice ve výchově
Mgr. Stanislava
Valášková

4

2. 4.

26. 3.

9:00 - 12:20

Orlová

6

12. 4.

5. 4.

9:00 – 13:50

Český
Těšín

6

17. 4.

10. 4.

15:00 - 19:50

Karviná

6

6.5.

29.4.

9:00 – 13:50

Karviná

Dítě a náhradní rodina
(konference)

6

4. 6.

29. 5.

9:00 - 15:00

Karviná

víkendové vzdělávání

12

18. - 19. 5.

8. 5.

6.

7.

8.

Odchod dítěte
z přechodné
pěstounské péče
Mgr. et Bc. Alice Mizia
Jak budovat vztahy v
rodině
Mgr. Martin Haicl
Co potřebuje dítě
slyšet a co ne
Mgr. Jana Paloncy

Rozsah

Uzávěrka
přihlášek

Čas

Místo
konání

Chata Hrádek
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Místo konání jednodenních kurzů:
Karviná: Pobočka Regionální knihovny Karviná – Středisko hudby a umění
Masarykovo nám. 9/7, 733 01 Karviná – Fryštát
Orlová: Komunitní centrum MAJÁK, B. Němcové 853, Orlová-Poruba
Český Těšín: Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
Místo konání konference:
Slezské vzdělávací centrum s.r.o., Karola Śliwky 225/41, 733 01 Karviná
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1. Dospívání
Datum konání:

30. 1. 2019

Lektor:

Mgr. Daniela Brůnová
Lektorka se zabývá se především tématy supervize, komunikace,
standardy kvality, individuálního plánování, přípravou dětí na
zletilost, práce s nemotivovanými klienty a mladými bezdomovci
apod. Dlouhodobě se věnuje mladým dospělým po ukončení ústavní
výchovy či náhradní rodinné péče v Domě na půli cesty Heřmánek, 5 let
působila jako vedoucí sociální pracovnice v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. V současné době působí také jako mediátor
v oblasti sociálně–právní ochrany dětí a jako krizový intervent na lince
důvěry.

Anotace:

Dospívání je jedno z nejnáročnějších životních období každého
člověka. Cílem kurzu je podívat se do zákoutí lidské duše v období
adolescence, hledat odpovědi na otázky, co se u dospívajícího může
odehrávat, jaké v sobě může řešit otázky, jak se vyvíjí po psychické i
emocionální stránce, co ho může zajímat v oblasti sexuality apod.
Můžeme společně hledat odpovědi na témata, proč se náš dospívající
chová jinak než ostatní, proč bývá tak agresivní nebo se naopak tolik
straní svému okolí. Kurz bude pracovat zejména s praktickými
otázkami účastníků a se vzájemným sdílením zkušeností.

Kapacita:

15 osob

2. Profesní orientace dítěte začíná už v mateřské školce
Datum konání:

20. 2. 2019

Lektor:

Mgr. Dorota Madziová
kariérová poradkyně, lektorka a terapeutka

Anotace:

Kurz bude probíhat interaktivní formou, kdy budeme hovořit o
možnostech podpory dítěte v jeho dalším (nejen) profesním
směřování. Zaměříme se na zmapování silných stránek u dítěte a
jejich další rozvoj, vytváření podmínek pro osobní růst dítěte a
pomoc při volbě povolání.

Kapacita:

15 osob
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3. Dítě ve virtuálním světě
Datum konání:

12. 3. 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:

Děti jsou jako mokrý beton. Vše, co zažijí, to, s čím nebo s kým se
v životě setkají, v nich zanechá jakýsi otisk, který tvaruje a formuje
jejich osobnost. Jakou stopu v nich zanechávají právě IT technologie?
Na co všechno má čas našich dětí strávený u obrazovky vliv? Jaká
nebezpečí na ně na internetu číhají? Co jako rodič mohu v této oblasti
pro děti udělat? Na tyto otázky a mnohé další si budeme společně
odpovídat na semináři „Děti ve virtuálním světě aneb co dělat, aby
nám počítač neukradl naše děti“.

Kapacita:

15 osob

4. Dítě ve virtuálním světě
Datum konání:

21. 3. 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:

Děti jsou jako mokrý beton. Vše, co zažijí, to, s čím nebo s kým se
v životě setkají, v nich zanechá jakýsi otisk, který tvaruje a formuje
jejich osobnost. Jakou stopu v nich zanechávají právě IT technologie?
Na co všechno má čas našich dětí strávený u obrazovky vliv? Jaká
nebezpečí na ně na internetu číhají? Co jako rodič mohu v této oblasti
pro děti udělat? Na tyto otázky a mnohé další si budeme společně
odpovídat na semináři „Děti ve virtuálním světě aneb co dělat, aby
nám počítač neukradl naše děti“.

Kapacita:

15 osob
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5. Hranice ve výchově
Datum konání:

2. 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:

Hranice ano, ale jak na ně? Pěstoun musí unést, že se na něj dítě při
nastavování hranic zlobí. Hranice by měly být naprosto srozumitelné
a jasně definované a není zodpovědností dítěte je hledat a vymezovat
– takové konání totiž obvykle ve svých důsledcích bývá pro dítě
zdrojem obrovské frustrace. Naopak vymezení limitů přináší dítěti
pocit bezpečí.
Cílové kompetence:
Pěstouni se seznámí se způsoby řešení situací při nastavování hranic
ve výchově. Uvědomí si, jak důležitá je důslednost, vlastní příklad a
respekt k přijatým pravidlům.

Kapacita:

15 osob

6. 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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7. Jak budovat vztahy v rodině
Datum konání:

17. 4. 2019

Lektor:

Mgr. Martin Haicl
Působí jako lektor, konzultant, poradce, supervizor, inspektor kvality
v sociálních službách, má otevřenu malou psychoterapeutickou praxi.

Anotace:

Co vytváří dobré vztahy, vztahy a role, jak komunikace vytváří vztahy,
vztah jako (živý) proces, řešení konfliktů ve vztazích, vztahová pole
dítěte, vztahy v rodině jako výchovný vzor, dítě uprostřed rodinných
bojů

Kapacita:

15 osob

8. Co potřebuje dítě slyšet a co ne
Datum konání:

6. 5. 2019

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). Pracuje v zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy (Dětský domov) a provozuje soukromou praxi, kde
nabízí aktivní terapii pro děti i dospělé.

Anotace:

Kurz se bude zabývat zejména těmi oblastmi, které nám pomohou
provést dítě jeho vývojem a dospíváním právě tak, aby dostalo, co
skutečně potřebuje. Zároveň odhalí taková verbální sdělení, která by
dítě nikdy nemělo slyšet a taková, která rozhodně nejsou jen
pouhými prázdnými frázemi. Nabídne pomoc při budování zdravého
sebevědomí dítěte a odkryje úskalí nevědomých procesů.

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.
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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