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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. 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 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 2. pol. 2019 
 

Pořadí 
kurzu 

Název kurzu 
Rozsah 

(hodiny) 
Datum 
konání 

Uzávěrka 
přihlášek 

Čas 
Místo 

konání 

1.  
Cesta k pochopení 

chování mého dítěte 
Mgr. Karina Mojová 

4 19. 9.  12. 9.  8:30 – 11:50 Havířov 

2. 
Identita dítěte – jak dítěti 

lépe porozumět 

Mgr. et Bc. Alice Mizia 
4 10.10.                   3. 10.  8:30 – 11:50 Havířov 

    3. 
Jak budovat vztahy             

v rodině 
Mgr. Martin Haicl 

6 22. 10. 15. 10.  15:00 – 19:50 Havířov 

   4. 
Děti před rokem 1989          
a děti v současnosti 

Mgr. Ladislava Hilbertová 
6 7. 11.  31. 10.  15:00 – 19:50 Havířov 

      5. 
Výchova dětí s potížemi     

v učení 
Mgr. Stanislava Valášková 

6 19.11.  12. 11.  9:15 – 14:05 Havířov 

  6. 
Vzdorovitost u dětí a 

mládeže 
Mgr. Jana Paloncy 

4   13.12.  6. 12.  15:00 – 18:20 Havířov 

  klub 
Nejsme na to sami 
Mgr. Karina Mojová 

2 
1x 

měsíčně 
 9:00 – 10:30 Havířov 

Když dítě potřebuje pěstouna a 
pěstoun pohlazení na duši II. 

(víkendové vzdělávání) 
Mgr. Ladislava Hilbertová 

18 
13. - 15. 

9. 
3. 9. 

Chata Hrádek 
(Hrádek ve Slezsku) 

 

Místo konání jednodenních kurzů:  

 

na pobočce Slezské diakonie – Programu pro pěstounské rodiny Havířov, Ostrava,  

Opletalova 4/607, 736 01 Havířov – Šumbark 
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1. Cesta k pochopení chování mého dítěte 
 
 
Datum konání: 19. 9. 2019 
 
 
Lektor:  Mgr. Karina Mojová  

Psycholog a psychoterapeut Programu pro pěstounské rodiny 
Slezské diakonie, matka dvou dětí. 11 let pracovala ve Speciálně 
pedagogickém centru pro děti se zdravotním postižením. 
 

 

Anotace: Porucha vztahové vazby, 4 attachmentové typy. Co se děje s naším 
tělem, když nastane extrémní stres – jak se to projevuje u dětí 
v pěstounské péči a jak je léčit. 
Cílem kurzu je vhled do chování dítěte z hlediska poruch attachmentu. 
Uvědomění si příčin nežádoucího chování a možností, jak rozvíjet 
terapeutické rodičovství. 

 
 
Kapacita:  15 osob  

 
 
 
2. Identita dítěte – jak dítěti lépe porozumět 

 

Datum konání: 10. 10. 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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3. Jak budovat vztahy v rodině 
 
 

Datum konání: 22. 10. 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 

 

 

4. Děti před rokem 1989 a děti v současnosti  

 

Datum konání: 7. 11. 2019 
 
 
Lektor:  Mgr. Ladislava Hilbertová 

V současné době ředitelka dětského domova, lektorka se soukromou 
poradenskou a terapeutickou praxí v oblasti etopedie, mezilidských a 
partnerských vztahů či problematiky zátěžových situací v osobním, 
rodinném i pracovním životě.  

 

Anotace: Téma „Děti před rokem 1989 a děti v současnosti“ se zabývá 
problematikou výchovy, vzdělávání a  celkového pohledu na děti před 
a po sametové revoluci. Hlavní myšlenkou je otázka toho, co nám 
převrat  v této oblasti přinesl, co vzal a jaký je dopad na problematiku 
výchovy a vzdělávání včetně odpovědi na to, zda jsou dnešní dětí jiné. 

 

Kapacita:  15 osob 
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5. Výchova dětí s potížemi v učení 
 

Datum konání: 19. 11. 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: Obsah: Pokud dítě trvale nezvládá  učení,  dostavuje se frustrace 

z neúspěchu a s tím související náladovost, deprese 

nebo  problémové chování.  Náhradní rodiče by měli  dítěti 

vyjadřovat  podporu a předcházet celkové rezignaci dítěte na 

vzdělávání. 

Cílové kompetence: Účastníci se seznámí s přístupy k dětem 
s potížemi v učení, dále jak komunikovat s učiteli či se vzdělávacími 
institucemi.  V neposlední řadě by si měli odnést ujištění, že v to 
nejsou sami a není třeba podléhat panice.  

 
Kapacita:  15 osob 
 

6. Vzdorovitost u dětí a mládeže 

Datum konání: 13. 12. 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 tématy: 

 Co je to vlastně vzdorovitost?   

 Jak a proč rozeznávat, zda má dítě problém s chováním nebo 

poruchu chování? 

 Vysvětlí, jak se projevují „běžné“, tedy vývojově či situačně 

podmíněné, problémy s chováním dítěte. 

 Nabídne postupy, jak takové „běžné“ potíže s chováním řešit a jak 

postupovat v případě diagnostikované poruchy chování. 
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 Dále se zaměří na zohlednění individuálního stavu dítěte a 

rozklíčování vzdorovitosti u dětí, která je charakteristická pro 

určitý věk (například vzdor proti autoritám v pubertě).   

 

Kapacita:  15 osob  

 

 

Ceny vzdělávacích aktivit 

Aktivita Cena za osobu mající dohodu s SD Cena za osobu (externisté) 

Jednodenní kurz – 
základní 

zdarma 220 Kč / hod. 

Příspěvek na 
víkendový pobyt 

200,- / den / dospělí a děti nad 12 let 
100,- / den / dítě do 12 let 

350 Kč / hod. 

Hlídání dětí během 
vzdělávání 

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.  

 

http://pestouni.slezskadiakonie.cz/dulezite-dokumenty

