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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 

 
 
 
 

 

mailto:pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz
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Nabídka vzdělávacích aktivit Programu pro pěstounské rodiny 
pobočky Třinec, Jablunkov 

pro 2. pol. 2019 
 

Pořadí 
kurzu 

Název kurzu 
Rozsah 
(hodiny) 

Datum 
konání 

Uzávěrka 
přihlášek 

Čas 
Místo 

konání 

1. 
Hra jako lék  

Mgr. Karina Mojová 
4 1. 10. 24. 9.  8:30- 11:50 Třinec 

2. 
Hra jako lék 

Mgr. Karina Mojová 
4 15. 10. 8. 10.  8:30– 11:50 Návsí 

3.  

 Pohled na pěstounství 
očima muže 

Th.Dr. Cezary Andrzej 
Mizia, PhD.  

4 7. 11. 31. 10. 15:00-18:20 Třinec 

4. 
Výchovné problémy 
PhDr. Richard Mohyla 

Mgr. Libor Menšík 
6 9.11. 1.11. 9:00– 13:50  Třinec 

klub 
V rodinném kruhu 

Bc. Helena Cichá 
2 prosinec  

15:00 – 16:30 
 

 Třinec 

klub 
V rodinném kruhu 

Bc. Helena Cichá 
 2 prosinec     15:00– 16:30 Návsí 

klub 
Psychohygiena VI. 
Mgr. Karina Mojová 

2 dle domluvy  9:30–11:00 Třinec 

Klub  
Psychohygiena VI.  
Mgr. Karina Mojová 

2 dle domluvy  9:30-11:00 Návsí 

 

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 
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1. Hra jako lék 

 

Datum konání: 1. 10. 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: Seznámení s různými možnostmi terapie a terapeutickými technikami 
při práci s dětmi v náhradní rodinné péči. Budeme si povídat o 
Sandtray terapii, Terapii hrou, Theraplay a Dyadické vývojové terapii a 
o tom, jak a v čem mohou dítěti a celé rodině pomoci. 
Cíl kurzu: Účastníci se dozvědí, kdy je zapotřebí obrátit se na 
odbornou pomoc, jak může pomoct a co je čeká. Prakticky uvidí a 
mohou si vyzkoušet terapeutickou hru, která dítěti umožňuje léčit 
jeho psychická zranění. 

 
 
Kapacita:  12 osob  

 

2. Hra jako lék  

Datum konání: 15. 10. 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: Seznámení s různými možnostmi terapie a terapeutickými technikami 
při práci s dětmi v náhradní rodinné péči. Budeme si povídat o 
Sandtray terapii, Terapii hrou, Theraplay a Dyadické vývojové terapii a 
o tom, jak a v čem mohou dítěti a celé rodině pomoci. 
Cíl kurzu: Účastníci se dozvědí, kdy je zapotřebí obrátit se na 
odbornou pomoc, jak může pomoct a co je čeká. Prakticky uvidí a 
mohou si vyzkoušet terapeutickou hru, která dítěti umožňuje léčit 
jeho psychická zranění. 

 
 
Kapacita:  12 osob  
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3. Pohled na pěstounství očima muže 
 
 

Datum konání: 7. 11. 2019 
 
Lektor:  Th.Dr. Cezary Andrzej Mizia, PhD 
 Otec čtyř dětí a pěstoun, teolog a spisovatel. Se zálibou objevuji 

hloubku a bohatství různých kultur a náboženství. Jako duchovní rád 
pomáhám lidem v roli poradce a doprovázím je v životě. Zajímám se o 
vaření a mezinárodní kuchyni, baví mě cestování, jsem nadšeným 
čtenářem a kinomanem. 
 
 

Anotace: Kurz naplněný svědectvím otce tří dětí, který se stal otcem - 
pěstounem pro čtvrté dítě.  Radosti a zármutky muže jako náhradního 
rodiče. Kde najít motivaci a sílu vytrvat v tomto povolání a jak 
překonat krizové situace. Může nám Bible, literatura a film na této 
cestě pomoci? 

 
 

 
Kapacita:  15 osob 

 

4. Výchovné problémy 

 

Datum konání: 9. 11. 2019 
 
Lektor:  PhDr. Richard Mohyla 

Pracoval jako vychovatel ve výchovném ústavu, pak jako zástupce 
ředitele v dětském domově. V současné době působí v Krizovém 
centru Ostrava jako krizový pracovník a v organizaci Renarkon jako 
sociální pracovník – terapeut. Ve své praxi se nejvíce věnuje poruchám 
chování dětí a závislosti jak dětí, tak dospělých.  

 
 
   Mgr. Libor Menšík 

Pedagog a sociální pracovník, kontaktní a terénní pracovník, 
vychovatel, lektor, sociální pedagog. Spolupracuje se sdruženími, jež 
se věnují problematice autismu (realizace rodičovských a 
sourozeneckých skupin) či problematice pěstounství  (lektorská a 
vzdělávací činnost). V současné době vedoucí Kontaktního a 
poradenského centra Renarkon. 
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Anotace: I. Úvod, představení a vzájemné seznámení aneb Co jsme zač a co 
můžeme od sebe čekat. Informace o programu, sladění vzájemných 
očekávání. Představení nabídky aktivit – možnost začlenění dalších 
technik do programu, dle aktuální potřeby a zájmu. Nácvik 
progresivní relaxace aneb I odpočívat a vydechnout se lze naučit. 

 
II. Balintovská skupina (psychodynamická skupina) – vzájemné sdílení 
aneb Jak na problém nahlédnout z více úhlů a poradit si s ním. 
Mentální mapování funkčních a pozitivních zdrojů k řešení problémů 
a situací aneb Co všechno mohu, umím, smím využít na cestě 
k úspěchu. Nácvik progresivní relaxace aneb Opakování je matka. 

 

 
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

