5. ročník
Výroční konference Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Dítě a náhradní rodina
čtvrtek 1. června 2017 – KC Mojská, Slezská 874, Český Těšín
Časový harmonogram konference
7:45 – 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:05
9:05 - 9:35

10:05 - 10:20
10:20 - 10:35

Prezence
Přivítání a úvodní pozdravy hostů
T. Tyrlík
Význam stabilní rodiny pro vývoj dítěte
Z. Kučná
Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v MSK
Zkušenosti s různými formami náhradní rodinné péče v jedné
K. a P. Hennhoferovi
rodině
L. Szlaur, D. Moldrzyková představení obsahu odpoledních workshopů
Přestávka

10:35 - 11:20

L. Adamovič

11:20 - 12:05
12:05 - 13:00

B. Kostlán
Oběd
Workshop 1:
L. Adamovič
Workshop 2:
L. Szlaur
Workshop 3:
D. Moldrzyková, Z. Kučná,
H. Hennhofer
Přestávka
Workshop 1:
L. Adamovič
Workshop 2:
L. Szlaur
Workshop 3:
D. Moldrzyková, Z. Kučná,
H. Hennhofer
Diskuze, závěr, rozloučení

9:35 - 10:05

13:00 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:45

14:45 - 15:00

Vnímání a prožívání dítěte při přechodu do ústavní a následně
do pěstounské péče
Motivace ke změně sociálního chování dětí v náhradní péči
Vnímání a prožívání dítěte při přechodu do ústavní a následně
do pěstounské péče
Příprava pěstounské rodiny na zletilost dítěte v náhradní péči
Jak začít s náhradní rodinnou péčí (1. část)

Vnímání a prožívání dítěte při přechodu do ústavní a následně
do pěstounské péče (opakování)
Příprava pěstounské rodiny na zletilost dítěte v náhradní péči
(opakování)
Jak začít s náhradní rodinnou péčí (2. část)

Ceny pro účastníky (zahrnují pitný režim a občerstvení)
Veřejnost (bez vydání osvědčení)
Odborníci
Externí pěstouni

350,450,750,-

Hlídání dětí 50,- / hodina

Další informace:





účastníkům bude vydáno osvědčení o vzdělávání v rozsahu 6 hodin
konference bude tlumočena do znakového jazyka
odpoledního workshopu 3 (Jak začít s náhradní rodinnou péčí) je možno se účastnit zdarma a
bez přihlášení
platba bude přijímána při prezenci v hotovosti, po dohodě může být přijata na základě
faktury do 25. května 2017

Přihlašovat se můžete zde.

Přednášející a jejich témata

Mgr. Tomáš Tyrlík: VÝZNAM STABILNÍ RODINY PRO VÝVOJ DÍTĚTE
Tomáš Tyrlík je pastorem a od května 2017 také novým biskupem Slezské církve evangelické a. v. Již
15 let vede organizační tým, který realizuje Konference rodin, jejichž záměrem je zamýšlet se nad
aktuálními otázkami, se kterými se rodiny potýkají - vzájemné vztahy v rodině, výchova dětí, rodina a
práce, rodina a volný čas, rodina a finance, rodina a nemoc a mnohé jiné.
Anotace: Mezi základní potřeby každého člověka patří touha po lásce – někoho milovat a být
milován, dobré mezilidské vztahy a pevné zázemí v rodině. Dnes jsme ale svědky toho, jak se rapidně
snižuje stabilita rodiny. Když se rozpadají vztahy mezi rodiči, je to pro vývoj dítěte trauma, které si
nese celý život. Usilovat a budovat stabilní a trvalé vztahy v rodině je dnes téměř hrdinství. Dopřejme
stabilitu rodiny naším dětem a nebudeme jednou litovat!

Mgr. Zdeňka Kučná: PODPORA A ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V MSK
Zdeňka Kučná je referentkou sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí KÚ MSK a odbornou
garantkou projektu Podpora a rozvoj NRP v MSK. Zároveň je také pěstounkou.
Anotace: Projekt Podpora a rozvoj NRP v MSK usiluje o zvýšení obecné informovanosti veřejnosti o
všech aspektech náhradní rodinné péče, ale také o podporu aktivního zájmu občanů kraje o
dlouhodobou pěstounskou péči. Lidem, kteří se rozhodnou stát náhradními rodiči, nabízí individuální
podporu v celém procesu zprostředkování i v období seznamování se s dětmi a jejich přijetí do
rodiny.

Ing. Karel Hennhofer, Ph.D., a Mgr. Petra Hennhoferová: ZKUŠENOSTI S RŮZNÝMI FORMAMI NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČE V JEDNÉ RODINĚ

Karel Hennhofer je manažer v neziskové organizaci (Křesťanská akademie mladých), zabývá se také
osobním poradenstvím a pastorací. Petra Hennhoferová je speciální pedagožka pro děti se
zdravotním postižením (SPC Srdce). Manželé mají patnáctileté zkušenosti s adopcí i pěstounstvím
třech dětí a sedmiletou zkušenost s hostitelskou péčí dalších dvou dětí. Mnoho let pracují s dětmi
také v rámci realizace dětských táborů i každotýdenních aktivit.
Anotace: Každé dítě potřebuje bezpečí, lásku, prostor dělat chyby a učit se. Nejlepším takovým
prostředím je rodina, kterou může zažít různými způsoby. NRP má různé formy a nese s sebou různé
radosti i starosti.

Mgr. Ladislav Adamovič: VNÍMÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ DÍTĚTE PŘI PŘECHODU DO ÚSTAVNÍ A NÁSLEDNĚ DO PĚSTOUNSKÉ
PÉČE

Ladislav Adamovič vyrůstal v nefunkční rodině. Jeho každodenní život připomínal „ďáblův kolotoč“.
Později byl i se svými sourozenci umístěn v dětském domově, diagnostickém centru a nakonec i
v pěstounské rodině. Nyní je ředitelem dětského domova v Necpalech (Slovensko).
Anotace: Dítě má od narození schopnost reagovat na změny v rodině. Když dochází k destrukci rodiny
– postupnému zániku jejích funkcí, je přirozené, že se dítě brání a reaguje na tyto okolnosti. Je široká
škála reakcí podmíněná věkem a genetickými – vrozenými predispozicemi. Cílem přednášky a

workshopu je bližší pochopení dítěte uprostřed změn, osobních krizí a částečného anebo úplného
zániku fungování biologické rodiny.

PhDr. Bedřich Kostlán: MOTIVACE KE ZMĚNĚ SOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ DĚTÍ V NÁHRADNÍ PÉČI
Bedřich Kostlán 20 let pracoval na pozici ředitele Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně. V
současné době je psychologem na odloučeném pracovišti DDÚ v Ostravě, kde jsou umístění chlapci s
psychiatrickou diagnózou. Provozuje také soukromou psychologickou poradnu pro děti i dospělé.
Anotace: Přednáška představuje základní psychologické potřeby dětí a jak se projevuje jejich
nenaplnění v jejich sociálním chování, ve vztazích k dospělým. Každé dítě je originál a každé jinak
reaguje na změnu sociálního prostředí.

Ing. Mgr. Lukáš Szlaur: PŘÍPRAVA PĚSTOUNSKÉ RODINY NA ZLETILOST DÍTĚTE V NRP (workshop)
Lukáš Szlaur je psycholog se zaměřením na problematiku rodiny, partnerských vztahů, výchovy dětí,
zvládání stresu, životní rovnováhy a oblasti psychologie práce. Má bohaté zkušenosti s podporou
pěstounských rodin.
Anotace: Cílem workshopu je otevřít s účastníky diskuzi k tématu přípravy rodiny na zletilost dítěte
v NRP a podpořit je v tomto pro náhradní rodiče i děti náročném období. Kdo by se měl připravovat?
Kdo by měl být zodpovědný za tuto přípravu? Jak se připravovat? Co jsou nosná témata této
přípravy?…

Mgr. Ladislav Adamovič: VNÍMÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ DÍTĚTE PŘI PŘECHODU DO ÚSTAVNÍ A NÁSLEDNĚ DO PĚSTOUNSKÉ
PÉČE (workshop)
Anotace: Cílem workshopu je diskutovat o prožívání dítěte v době rodinných krizí a přechodech mezi
různými formami péče (viz dopolední přednáška).

Mgr. Dana Moldrzyková, Mgr. Zdeňka Kučná a Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.: JAK ZAČÍT S NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČÍ (workshop)
Anotace: Cílem workshopu je poskytnout základní informace o procesu vstupu do náhradního
rodičovství a předat praktické zkušenosti všem, kteří uvažují o pěstounské či hostitelské péči.
K lektorům dopoledního programu se připojí Mgr. Dana Moldrzyková, vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí Městského úřadu Český Těšín. D. Moldrzyková pracovala také jako referent
odboru sociálních věcí na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje. Představí postup OSPOD Český
Těšín při zprostředkování NRP, spolupráci s organizacemi doprovázejícími náhradní rodiče a podpoře
náhradních rodičů.

