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Vážení pěstouni, 

v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích aktivit Programu pro 
pěstounské rodiny Slezské diakonie pro první pololetí roku 2021. 

Klademe při tom důraz na potřeby pěstounských rodin. Pořádáme víkendové vzdělávací 
pobyty i jednodenní školení – dopolední i odpolední kurzy a jejich různé časové dotace.  
Nově máme v nabídce také on-line kurzy, které budou realizovány v případě potřeby a 
podle zájmu pěstounů.  

Katalog jsme sestavovali ve spolupráci s klíčovými pracovnicemi a vycházeli jsme z Vašich 
zpětných vazeb.   

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 

 
 
 

 
 

mailto:pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz
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Nabídka vzdělávacích aktivit Programu pro pěstounské rodiny 
pobočky Český Těšín 

pro 1. pol. 2021 
 

Pořadí 
kurzu 

Název kurzu 
Rozsah 
(hodiny) 

Datum 
konání 

Uzávěrka 
přihlášek 

Čas 
Místo 

konání 

1. 
Podpora sebeúcty dětí 

Bc. Jana Svobodová, DIS.  
4 18. 2.                   11. 2.  8:30 - 12:50 Český Těšín 

2. 
Jak zvyšovat 

soustředěnost dětí? 

 Mgr. Petra Franková 
4 19. 5.   12. 5.  15:00 - 19:20 Český Těšín 

klub 
Hodnoty v rodině 

Bc. Barbora Niemiecová 
3 x 2 

9. 3. 
23. 3. 
13. 4. 

 8:30 - 10:30 Český Těšín 

online 
Poruchy chování u dětí 

v NRP 
Mgr. Karina Mojová 

2  
dle 

zájmu 
   

online 
Trauma očima dítěte 

Mgr. Karina Mojová 
3 x 2 

dle 
zájmu 

   

online 
Cesta k terapeutickému 

rodičovství I 
Bc. Barbora Niemiecová 

3 
dle 

zájmu 
   

online 
Cesta k terapeutickému 

rodičovství II 
Bc. Barbora Niemiecová 

3 
dle 

zájmu 
   

online 
Práva a povinnosti 

pěstounů 
Mgr. Pavlína Němečková 

2 
dle 

zájmu 
   

víkendové vzdělávání 
pro příbuzenské pěst. rodiny 

18  
30. 4. - 

2. 5. 
20. 4. 

Chata Lačnov 
 (Horní Lomná) 

víkendové vzdělávání pro 
nepříbuzenské pěst. rodiny 

18 4.-6. 6.  26. 5.  
Chata Lačnov 

(Horní Lomná) 

víkendové vzdělávání 
pro příbuz. i nepříbuz.  

pěstounské rodiny 
14 

18.–19. 
9.  

8. 9. 
Chata Lačnov 

(Horní Lomná) 

 
 

Místo konání jednodenních kurzů:  

 

na pobočce Programu pro pěstounské rodiny Český Těšín na adrese:  

Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín 
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1. Podpora sebeúcty dětí 

 
 

Datum konání: 18. 2. 2021 
 
 
Lektor:  Bc. Jana Svobodová, DiS.   

Lektorka primární prevence na ZŠ, SŠ, sociální pracovnice 

Nízkoprahového klubu pro neorganizované děti a mládež, dříve 

vychovatelka ve výchovném ústavu (dětský domov se školou) a 

kontaktní pracovnice v poradně pro drogově závislé. 

 
 

Anotace: Sebeúcta jako pocit vlastní hodnoty, jako důvěra ve své schopnosti, 
jako pozitivní vztah k sobě samému. Sebeúcta jako stavební prvek 
spokojenosti, dovednosti zvládat životní nástrahy. 

 
Všímáte si, že vaše dítě neadekvátně reaguje na kritiku? Nevěří si, 
nechá si ubližovat, plní spíše očekávání druhých než to, co samo chce? 
Zastavme se společně nad tématem sebeúcty a podívejme se, jak 
můžeme dítěti pomoct poznat jeho hodnotu, aby si samo sebe mohlo 
vážit. 

  
 
Kapacita:  15 osob  
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2. Jak zvyšovat soustředěnost dětí? 

Datum konání: 19. 5. 2021 
 
 
Lektor:  Mgr. Petra Franková 
 Poskytuje odbornou komplexní péče pro děti a dospělé s poruchami 

chování, poruchami učení, soustředěním, neklidem, úzkostmi  apod., 
má několikaletou praxi a zkušenosti s přímou prací s dětmi od tří let s 
důrazem na maximální individuální a celostní  přístup ke klientovi, 
s prací s rodinami, se školou a všemi zúčastněnými podílejícími se na 
výchově a vzdělávání. 

 
 
Anotace: Kurz bude zaměřen především na praktickou stránku, jak pracovat s 

dítětem, které má problémy se soustředěním, nad možnostmi, které 
je možné realizovat, pokud se dítě nesoustředí, budou zmíněny i 
event. příčiny problémů se soustředěním, kdy vyhledat odbornou 
pomoc, jak  dítě motivovat a využívat jeho skutečný potenciál, jak 
spolupracovat se školou a hledat efektivní možnosti práce s dítětem. 
Součástí bude diskuze a zodpovězení event. konkrétních dotazů 
účastníků. 

 
 

 
Kapacita:  15 osob 

 

 

Klub pro pěstouny: Hodnoty v rodině 
 
 
Datum konání: 9. 3., 23. 3., 13. 4. 2021 
 
 
Lektor:  Bc. Barbora Niemiecová 

Lektorka a současně sociální pracovnice Programu pro pěstounské 
rodiny Slezské diakonie. 

 

Anotace: Přemýšlejme společně během 3 setkání o tom, jak jsou pro nás naše 
vlastní a rodinné hodnoty důležité. Otázku „Mám co předat budoucí 
generaci?“ si asi položil každý z nás. Diskutujme nad tím, jak máme 
nastaveny hodnoty v naší rodině, jak pozitivně ovlivnit naše děti a jak 
naše hodnoty nám mohou pomoci v hledání našich zdrojů. 
 

 
Kapacita:  8 osob 
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On – line kurzy  
 
 

Poruchy chování u dětí v NRP 

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: Na kurzu se dozvíte, jaké poruchy chování se u dětí v náhradní 
rodinné péči mohou vyskytnout a budeme se zabývat jejich 
příčinami. Online vzdělávání bude dvouhodinové s možností dalších 
online setkání s rozborem konkrétních případů z praxe. 
 
Cíl kurzu: Porozumění příčinám problematického chování u dětí 
z hlediska poruchy attachmentu. Naučení se způsobům, jak reagovat, 
aby to bylo pro děti léčivé a problémové chování se tak mohlo zmírnit 
nebo vymizet. 

  
Kapacita:  15 osob 
 
 
 

Trauma očima dítěte  

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: Série 3 přednášek o traumatu, každé v trvání 2 hodiny. Co je to 
trauma? Běžné příčiny traumatu u dětí, rozpoznání jejich symptomů. 
Jak trauma ovlivňuje mozek dítěte. Jak pomoci zpracovat zármutek 
ze ztráty, trauma z autonehody, operace… 

 
Cíl kurzu: Naučíte se 1. pomoc pro prevenci traumatu u dětí a jak 
pomoci dětem uvědomit si a posílit své zdroje, které v sobě už mají. 
Dozvíte se, jak léčivě využít říkanky, hry a symboliku zvířat. 

  
Kapacita:  15 osob 
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Cesta k terapeutickému rodičovství I 

Lektor:  Bc. Barbora Niemiecová 
Lektorka a současně sociální pracovnice Programu pro pěstounské 
rodiny Slezské diakonie. 

 

Anotace: V první části kurzu nahlédneme „pod pokličku“ citové vazbě a její 
důležitosti pro bezpečný a zdravý vývoj každého člověka. Budeme 
hovořit o tom, jaký je rozdíl mezi rodičovstvím přirozeným a tzv. 
terapeutickým. Povíme si zásady terapeutického rodičovství, a jaké 
překážky v cestě k terapeutickému rodičovství mohou vzniknout na 
straně dítěte i nás dospělých. Bude vytvořen prostor pro kladení 
dotazů.  

Kapacita:  15 osob 
 
 

Cesta k terapeutickému rodičovství II (podmínkou je účast na první části) 

Lektor:  Bc. Barbora Niemiecová 
Lektorka a současně sociální pracovnice Programu pro pěstounské 
rodiny Slezské diakonie. 

 

Anotace: Ve druhé části prakticky navážeme na část první. Budeme hovořit jak 
terapeutické rodičovství budovat v jednotlivých krocích, kdy vy, jako 
náhradní rodiče máte zásadní roli. Ukážeme si, jak naplňovat potřeby 
Vaše i svěřených dětí. Bude vytvořen prostor pro kladení dotazů. 

Kapacita: 15 osob  

 
 

Práva a povinnosti pěstounů 

Lektor:  Mgr. Pavlína Němečková 
Vystudovala obor zaměřený na charitní sociální práci a následně obor 
Sociální práce s poradenským zaměřením. Do sociální oblasti 
nastoupila v roce 2012 jako sociální pracovník v sociálně aktivizační 
službě pro rodiny s dětmi. Od roku 2013 doprovází pěstounské rodiny. 

 
Anotace: Kurz bude zaměřen na aktuální právní úpravu a náležitosti 

pěstounské péče. Bude obsahovat informace o právech a 
povinnostech pěstounů dané legislativou ČR i aktuální změny v této 
oblasti, dávky pěstounské péče i aktuální změny v této oblasti, příp. 
zvažované možnosti změn ze strany MPSV. Bude zde také prostor pro 
sdílení, otázky a odpovědi. 

  
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 

klienti si hradí stravu 
220 Kč / hod. vzdělávání 

+ úhrada stravy a pobytu 

Hlídání dětí během 
vzdělávání 

zdarma 

50 Kč / den – víkendové pobyty 
50 Kč / hod. – jednodenní kurzy 

 
U dítěte se zvýšenou potřebou 
individuální péče (např. pomoc 

při sebeobsluze, pomoc s 
polohováním, zajištění osobní 

hygieny apod.) bude částka 
stanovena dle skutečných 
nákladů na zajištění péče. 

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

