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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 Karviná, Orlová 

pro 2. pol. 2019 
 

Pořadí 
kurzu 

Název kurzu 
Rozsah 
(hodiny) 

Datum 
konání 

Uzávěrka 
přihlášek 

Čas 
Místo 

konání 

1. 
Jak vést mé dítě                     
k samostatnosti 

Mgr. Zdeňka Szkanderová 
6 8. 10. 1. 10. 9:00 – 13:50 Karviná 

2. 
Jak vést mé dítě                       
k samostatnosti 

Mgr. Zdeňka Szkanderová 
4 16. 10. 9. 10. 9:00 - 12:20  Orlová 

3. 

Výchovné problémy dětí     
a mládeže 

Mgr. B. Brumarová 
Mgr. J. Kroček 

12 
25. – 26. 

10. 
18. 10. 

Pá: 15:00 - 19:50 
So: 9:00 - 13:50 

Agape 
Karviná 

4. 
Jak vést mé dítě                     
k samostatnosti 

Mgr. Zdeňka Szkanderová 
6 15. 11.                   8. 11.  15:00 – 19:50 Karviná  

 
víkendové vzdělávání 
Mgr. Monika Madziová 

12 5. - 6. 10. 25. 9. 
Hotel Salajka 

(Horní Lomná) 

 

Místo konání jednodenních kurzů: 

 

Karviná: Pobočka Regionální knihovny Karviná – Středisko hudby a umění  

Masarykovo nám. 9/7, 733 01 Karviná – Fryštát  

 

Agape Karviná - dvoudenní vzdělávání se bude konat na adrese: 

Masarykovo náměstí 4/3, 733 01 Karviná - Fryštát 

 

Orlová: Komunitní centrum MAJÁK, B. Němcové 853, 735 14 Orlová-Poruba 
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1. Jak vést mé dítě k samostatnosti 
 
 

Datum konání: 8. 10. 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 
 
 

 
2. Jak vést mé dítě k samostatnosti 
 
 

Datum konání: 16. 10. 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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3. Výchovné problémy dětí a mládeže (dvoudenní vzdělávání) 
 

Tento kurz bude realizován v Agape, Masarykovo nám. 4/3, Karviná – Fryštát 

Datum konání: 25. -26. 10. 2019 
 
Lektor:  Mgr. Blanka Barbora Brumarová, Mgr. Jiří Kroček 

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:  Kurz bude pojednávat o: 

 poruchách chování 

 ADHD -příčiny, projevy, přístupy, řešení 

 drogách a závislostech 

 poradenském systému 

   
Kapacita:  15 osob 

 

4. Jak vést mé dítě k samostatnosti 
 

Datum konání: 5. 11. 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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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

