Katalog vzdělávacích aktivit
Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie
Pobočka Třinec, Jablunkov
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 Třinec, Jablunkov pro 1. pol. 2019
Pořadí
kurzu

Název kurzu

1.

Dítě a škola
Mgr. et Bc. Alice Mizia

2.

3.

4.

5.

6.

Rozsa
h

Datum
konání

Uzávěrka
přihlášek

Čas

Místo konání

4

15. 1.

8. 1.

15:00-18:20

Třinec

Skrytá nebezpečí
internetu
Mgr. Šárka Klusová

4

12. 2.

5. 2.

15:00-18:20

Třinec

Skrytá nebezpečí
internetu
Mgr. Šárka Klusová

4

13. 2.

6. 2.

15:00-18:20

Návsí

4

6. 3.

27. 2.

9:00– 12:20

Návsí

6

12. 4.

5. 4

9:00-13:50

Český Těšín

8

18. 5.

11. 5.

9:00-16:00

Návsí

Jak vést mé dítě /
vnouče k
samostatnosti
Mgr. et Mgr. Zdeňka
Szkanderová
Odchod dítěte
z přechodné
pěstouské péče
Mgr. et Bc. Alice Mizia
Identita dítěte, jak
dítěti lépe porozumět
Mgr. et Bc. Alice Mizia

(hodin
y)

klub

Psychohygiena
Mgr. Karin Mojová

1x
měs.
2 hod

dle
domluvy

9:30-11:00

Třinec

klub

Psychohygiena
Mgr. Karin Mojová

1xza 2
měs.
2 hod

dle
domluvy

9:30-11:00

Návsí

víkendové vzdělávání
pro příbuz. pěstounské rodiny

18-22
hod

23. - 25. 6.

13. 6.

Penzion Beskydka
(Dolní Lomná)

víkendové vzdělávání
pro nepříbuzenské rodiny

18-22
hod

28. – 30. 6.

18. 6.

Chata Hrádek

Místo konání jednodenních kurzů:
Třinec: Pobočka Programu pro pěstounské rodiny, Náměstí Míru 551, 739 61 Třinec
Návsí: Farní sbor SCEAV v Návsí, Dlouhá 48, 737 92 Návsí
Český Těšín: Pobočka Programu pro pěstounské rodiny, Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
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1. Dítě a škola
Datum konání:

15. 1. 2019

Lektor:

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

Anotace:

Na setkání budeme probírat vše, co se týče našich dětí a školy. Témata
jsou: jak se s dětmi naučit učit, jak poznat a řešit šikanu ve škole, jak
reagovat na kyberšikanu (která se školou často úzce souvisí). Získáte
orientaci v podpůrných opatřeních navrhovaných školou, vysvětlíme
si, proč některé naše děti ve škole reagují nevhodným způsobem a
dostanete rady, jak komunikovat se školou.

Kapacita:

15 osob

2. Skrytá nebezpečí internetu
Datum konání:

12. 2. 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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3. Skrytá nebezpečí internetu
Tento kurz bude realizován na pobočce v Jablunkově (farní sbor SCEAV v Návsí)
Datum konání:

13. 2. 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. Jak vést mé dítě / vnouče k samostatnosti
Tento kurz bude realizován na pobočce v Jablunkově (farní sbor SCEAV v Návsí)
Datum konání:

6. 3. 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 budou seznámeni se základními principy výchovy dětí
k samostatnosti a zodpovědnosti s ohledem na konkrétní vývojové
období dítěte. Kurz bude koncipován do tří částí. V teoretickém
výkladu budou poskytnuty odborné poznatky z této problematiky,
dále pak bude poskytnut prostor pro diskusi a situační nácvik a v
neposlední řadě možnost využití individuálního psychologického
poradenství.

Kapacita:

15 osob
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5. Odchod dítěte z přechodné pěstounské péče
Tento kurz bude realizován na pobočce v Českém Těšíně
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. Identita dítěte, jak dítěti lépe porozumět
Tento kurz bude realizován na pobočce v Jablunkově (farní sbor SCEAV v Návsí)
Datum konání:

18. 5. 2019

Lektor:

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

Anotace:

Tématem setkání je identita dítěte, jinými slovy budeme hledat
odpovědi na otázky, jak pomoci dítěte pochopit a prožít jeho
hodnotu, sebeúctu, porozumět sám sobě a svému místu na světě a
vlastnímu životnímu příběhu.

Kapacita:

15 osob
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Klub pěstounů: Psychohygiena
Datum konání:

dle dohody

Lektor:

Mgr. Karin Mojová

Anotace:

V klubu pěstounů je čas věnován jak sdílení aktuálních radostí a
starostí s pěstounskou péčí tak odborným tématům.

Kapacita:

8 osob

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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