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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 Havířov, Ostrava 

pro 1. pol. 2021 
 

Pořadí 
kurzu 

Název kurzu 
Rozsah 

(hodiny) 
Datum 
konání 

Uzávěrka 
přihlášek 

Čas 
Místo 

konání 

1.  
Hra jako lék 

Mgr. Karina Mojová  
4 10. 2.  3. 2. 8:30 – 12:50 Havířov 

2.  

Nastavení hranic a limitů 
ve výchově 

(dvoudenní vzdělávání) 
Mgr. Blanka  Brumarová,  

Mgr. Jiří Kroček 

10 19. - 20. 2.  12. 2.  
15:00 – 19:20 
9:00 – 15:40 

Havířov 

3. 
Jak se naučit relaxovat 

Mgr. Karin Mojová 
4 8. 3.                   1. 3.   8:30 – 12:50 Havířov 

    4. 
Pozitivní zpětná vazba 

Bc. Jana Svobodová, DiS.  
4 21. 4. 14. 4.  15:00 – 19:20 Havířov 

   5. 

Život s hyperaktivním 
dítětem 

Mgr. Blanka Brumarová  
Mgr. Jiří Kroček 

4 22. 4. 15. 4.  15:00 – 19:20 Havířov 

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    

  klub 
Nejsme na to sami 
Mgr. Karina Mojová 

2 
1x 

měsíčně 
dle 

domluvy 
9:00 – 11:00 Havířov 

víkendové vzdělávání 
Mgr. Jiří Kroček 

Mgr. Blanka Brumarová 
18 18. - 20. 6. 9. 6. 

Hotel Salajka 
(Horní Lomná) 

víkendové vzdělávání  
Mgr. Ladislava Hilbertová 

18 24. -26. 9.  15. 9. Chata Hrádek 

 

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.   Hra jako lék 

 
Datum konání: 10. 2. 2021 
 
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:  15 osob 

 

 

 

2.   Nastavení hranic a limitů ve výchově (dvoudenní vzdělávání) 

 
Datum konání: 19. - 20. 2. 2021 
 
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: Pěstouni budou seznámeni s významem hranic a limitů ve výchově 
dětí a mládeže. Možnosti rodičů dle zákonných úprav ČR ve 
výchovném vedení. Charakteristika jednotlivých výchovných stylů. 
Poradenský systém při řešení výchovných obtíží dětí a mládeže. 

 

Kapacita:  15 osob 
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3.   Jak se naučit relaxovat 

Datum konání: 8. 3. 2021 
 
 
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: Obsah: Seznámení se základy psychorelaxačních technik, které lze v 

životě využít. Prakticky si vyzkoušíme dechová cvičení, imaginativní 
techniky, autogenní tréning a také meditaci. 
Cíl kurzu: Cílem je naučit se myslet více na sebe, své tělo a potřeby. 
Také na vyvažování práce a odpočinku, nabrání sil při zvládání 
běžných povinností a zvládání stresových období. 

 
 
Kapacita:  15 osob  
 
 
 

 
4.   Pozitivní zpětná vazba 
 
 

Datum konání: 21. 4. 2020 
 
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: Kdo chce vychovávat bezchybně, plete si výchovu s vrcholovým 

sportem. Výchova není boj o moc, nejde o to, kdo vyhraje. Jak tedy 

smysluplně podpořit samostatnost, zdravou sebedůvěru a přátelskou 

spolupráci?  Jak dávat zpětnou vazbu aby byla užitečná a motivační? 

Jak chválit, aby dítě rozumělo, co je jeho dovednost, o kterou se může 

opřít? 

 
Kapacita:  15 osob 
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5.   Život s hyperaktivním dítětem 

 

Datum konání: 22. 4. 2020 

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: Pěstouni získají informace o příčinách a výskytu ADHD u dětí. Jak 
zvládat obtíže vyplývající z ADHD a její vliv na život dítěte a celé rodiny. 
Jak se ADHD projevuje na chování dětí a jak k těmto dětem 
přistupovat.  

 
 
Kapacita:  15 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 



 
9 

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 / hod. – 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

