
 

VZDĚLÁVÁNÍ CESTOU NECESTOU PRO PĚSTOUNY V ROCE 2019 
 
 

1. 
DĚTI A PENÍZE     

PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 
sobota 12. 1. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

Interaktivní seminář nabízí náměty, jak od předškolního věku do rané dospělosti seznamovat děti v rodině s rolí a 
hodnotou peněz, jak je učit hospodařit a nakládat s penězi, zapojovat je do finančních rozvah rodiny, zvažovat únosná 
rizika půjček, význam šetření a utváření finančních záloh. Důležitost kapesného v rodině a jak jeho pomocí vychovávat 
dítě k finanční zodpovědnosti. Rizika spojená s dětskými účty, bankovními kartami, mobilními operátory a nákupy na 
internetu, a jak jim efektivně čelit. Krádeže peněz v rodině, řešení půjček dospívajícího dítěte a další témata. 

2. POJĎME SI S DĚTMI HRÁT, RŮST A POSILOVAT SOUDRŽNOST RODINY 
PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 

sobota 12. 1. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Zaměříme se na význam hry v životě dítěte jako nástroje jeho vývoje, rozvoje jeho dovedností a poznávání světa. 
Účastníci se seznámí s možnostmi, jak v této oblasti děti podporovat, jak pracovat se společnými zážitky z her a využít je 
k posilování vztahu a řešení složitých výchovných situací. Dozví se, jak vytvářet a efektivně trávit v rodině společný čas 
tak, aby podporoval rozvoj dětí a soudržnost rodiny a byl pro všechny příjemně naplněn. Seminář se zaměří též na 
prevenci a regulaci současného fenoménu závislosti dětí na moderních technologiích a na otázku, jak motivovat děti ke 
společným volnočasovým aktivitám rodiny. 

3. RADOST ZE ŽIVOTA  

Mgr. Miluše Suntychová psychoterapeutka 
středa 16. 1. 2019 
9:15 – 12:30 (3h) 

Děti v pěstounské péči jsou často plné strachu ze všeho, co mají za sebou a co je ve světě obklopuje. Dětství by však mělo 
být obdobím, kdy je dítě plné chuti do života. Úlohou dospělých je dítě doprovázet tak, aby otevírali této drahocenné 
energii dveře a nechali ji plynout. K tématu patří i systém motivace. Když není motivace podporována, ztrácí dítě radost 
ze života a má sklon odkládat vše na jindy. Smích a zábava jsou pro mozek velice přínosné - podíváme se na to, co 
všechno může dětem udělat dobře a jak na to. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PĚSTOUNŮ V ČR*  

Mgr. Johana Mertová facilitátorka v oblasti NRP, metodička MPSV 
sobota 26. 1. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

Pěstoun se v průběhu semináře dozví odpovědi na otázky: Jaká jsou práva pěstouna? Co všechno může pěstoun za dítě 
podepsat? Na co si mám dát pozor a kdy je potřeba se obrátit na svého klíčového pracovníka? Jaké jsou povinnosti 
pěstouna a jaké mají povinnosti ostatní v týmu sociálně-právní ochrany dětí?  Je možné změnit dítěti v pěstounské péči 
příjmení? Jak postupovat při vyřizování pasu u dítěte v PP.....a mnohé další. V průběhu semináře bude prostor pro 
diskusi a výměnu zkušeností pěstounů na dané téma. 

5. JAK VRÁTIT DÍTĚTI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI POCIT BEZPEČÍ?* 
Mgr. Johana Mertová facilitátorka v oblasti NRP, metodička MPSV 

sobota 26. 1. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Pěstouni spolu s lektorem budou hledat odpovědi na otázky: Co všechno může ovlivnit život dítěte vyrůstajícího v NRP? 
Proč se děti v NRP chovají někdy jinak, než očekávají dospělí? Jak moc jsou pro děti důležití lidé kolem něj? Jak se může 
chovat dítě, které se necítí v bezpečí, a jak mu pěstoun může konkrétně pomoci a jak k němu přistupovat? V  průběhu 
semináře bude prostor pro diskusi a výměnu zkušeností pěstounů na dané téma.  

6. CO OD NÁS DĚTI OPRAVDU POTŘEBUJÍ  
Ing. Marie Macounová rodinná psychoterapeutka 

středa 6. 2. 2019 
9:15 – 12:30 (3h) 



 
Během tohoto interaktivního semináře budeme společně prozkoumávat, co od nás naše děti opravdu potřebují, a hledat 
cesty, jak jim pomoci jejich potřeby naplnit. Zaměříme se i na to, proč někdy zahrnujeme děti tím, co bychom si sami 
jako děti přáli, bez ohledu na to, jestli se jedná i o potřeby našich dětí. Budeme hledat možnosti, jak děti doprovázet tak, 
aby se cítily přijaté, milované, cenné a dobře se jim u nás dařilo.  

7. PROČ VLASTNĚ DĚTI ZLOBÍ  
Mgr. et Mgr. Vlaďka Bartáková, PhD. psycholožka a psychoterapeutka 

sobota 9. 2. 2019 
9:00– 13:30 (4h) 

Dožadování se pozornosti, vzdorovitý boj, krutá msta a naschvály, dělání se neschopným. Poznejte čtyři způsoby 
nevhodného chování dětí jako reakce na absenci prožitku sounáležitosti v rodině. Jak to rozklíčovat a jak dětem pomoci, 
aby se k nevhodným způsobům chování nemusely uchylovat? 

8. JAK VYCHOVÁVAT PUBERŤÁKY A NEZBLÁZNIT SE Z TOHO 

Mgr. et Mgr. Vlaďka Bartáková, PhD. psycholožka a psychoterapeutka 
sobota 9. 2. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Seminář odpoví mimo jiné na otázky: Co změnit, aby to ve výchově teenagerů fungovalo? Jak rozumět psychickým a 
emočním změnám, které naše děti v období puberty potkávají. Jaké jsou potřeby puberťáka? Jak nalézt společnou řeč a 
jak pomoci puberťákům, aby se nemuseli uchylovat jen k nevhodnému jednání? Jak pochválit a jak vyjádřit 
nespokojenost vůči jejich chování? Co na nás dospělých puberťáky štve? 

9. DĚTI A VIRTUÁLNÍ SVĚT: RIZIKA INTERNETU A NADUŽÍVÁNÍ 
TECHNOLOGIÍ  
Bc. Alexandr Dresler psychologický poradce 

sobota 2. 3. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

S jakými riziky se děti na internetu mohou setkat? Jak vzniká návykové chování? Jak fungují sociální sítě, počítačové hry 
a youtubering? Kdy již je internet prostředkem úniku z reality a ovlivňuje tělo, psychiku a sociální kontakty dítěte?  
V rámci semináře lektor mimo jiné vysvětlí a ukáže, jak nastavit tzv. rodičovskou kontrolu PC, jak nastavit filtry pro hraní 
her nebo jak se dá časově limitovat dítěti pobyt ve virtuálním prostředí. 

10.  JAK VNÍMÁM SÁM SEBE A JAK MĚ VNÍMAJÍ OSTATNÍ – TVOŘIVÁ SEBEREFLEXE  

Mgr. Klára Tomková sociální pracovnice, lektorka artefiletiky 
sobota 2. 3. 2019 
14:00– 18:15 (4h) 

Seminář je určen pro všechny, kteří mají chuť dozvědět se víc o sobě, o tom, jak vnímáme sami sebe a jak nás vidí 
ostatní. To vše v bezpečné a tvůrčí atmosféře plné barev a koláží, kde nejde o výkon, ale o tvořivý proces! 

11.  RODIČ NENÍ SLUHA  

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká psycholožka, autorka knih o výchově 
středa 13. 3. 2019 
9:15 – 12:30 (3h) 

Malým dětem děláme často osobní asistenty. Když vyrostou, změníme se v osobní řidiče, hlavní sponzory, skalní 
fanoušky a zprostředkovatele komerčních služeb. Jenže to nesvědčí ani nám, ani našim dětem. Povíme si, jaká jsou 
rizika, co je pravdy na tvrzení, že práce šlechtí člověka, a zamyslíme se nad optimálním řešením pro všechny. 

12.  VÝCHOVNÉ PROBLÉMY U DĚTÍ V NRP  

Mgr. Petra Priknerová speciální pedagožka a psychoterapeutka 
sobota 23. 3. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

Děti v pěstounské péči přivedla jejich životní cesta k tomu, že nejsou u svých biologických rodičů a jejich zkušenosti mají 
dopad na jejich vývoj, prožívání a chování. Chování dětí v náhradní rodinné péči není vždy srozumitelné a 
bezproblémové, i když od svých pěstounů dostávají maximální podporu, péči a lásku. Co s tím? Seminář se bude týkat 
výchovných problémů, které se u dětí v náhradní rodinné péči objevují často a jsou pro ně specifické, a naznačí možnosti 
účinného ovlivnění těchto potíží a jejich zvládání v rodině. 

 



 

13.  ZDRAVÁ RODINA – RODINNÝ JÍDELNÍČEK A OMEZENÍ VE STRAVĚ 

Milena Šalomounová lektorka pro zdravý životní styl, lektorka jógy 
sobota 23. 3. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Seminář nás provede tím, jak se jednoduše vyznat v tom, co je pro nás dobré a co už ne. Dotkneme se stravovacích 
návyků, vyvážené stravy, škodlivých chemických látek a „éček“, superpotravin a proč se jim tak říká, co je opravdu 
zdravé a co je jen reklama. Probereme i téma dnes velmi častých omezení ve stravě či alergií, např.: lepek, 
mléko, vejce a jak je nahradit. Součástí semináře bude i relaxační cvičení, které nám může pomoct zvládat každodenní 
stres a nároky na nás kladené. Celý seminář bude veden praktickou formou, každý si odnese informace i zkušební 
jídelníček pro svou rodinu, upravený dle jejích individuálních potřeb a možností. 

14.  CO PROŽÍVÁ NAŠE DÍTĚ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ  
Mgr. Petra Priknerová speciální pedagožka a psychoterapeutka 

středa 10. 4. 2019 
9:15 – 12:30 (3h) 

Období dospívání je dynamické a náročné, a to nejen pro rodiče, ale i pro samotné dospívající. Potřeby dospívajících dětí 
se mění, resp. se mění to, jak jsou ochotny akceptovat jejich naplňování. Seminář se zaměří na prožívání dospívajících a 
na možnosti efektivní podpory ze strany rodičů v této náročné etapě života, aby se z dospívajícího stal samostatný 
dospělý člověk a v rodině zůstaly dobré vztahy. 

15.  RODIČ, NEBO KDO VLASTNĚ JSEM? (KDYŽ JE PĚSTOUN PŘÍBUZNÝ) 
Mgr. Lucie Salačová metodička a odborná garantka NRP, facilitátorka 

sobota 13. 4. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

Během semináře se budeme zabývat různými rolemi, které může mít pěstoun, který je příbuzný (babička, dědeček, teta, 
strýc, sourozenec atd.) dítěte, o které se stará. Prozkoumáme výhody i nevýhody takového postavení, a to z pohledu 
dospělého i z pohledu dítěte. Seminář je veden interaktivní zážitkovou formou. Podstatnou částí je také sdílení názorů a 
zkušeností mezi účastníky navzájem. 

16.  JAK SE BRÁNIT VYČERPÁNÍ A VYROVNÁVAT SE SE ZÁTĚŽÍ 
KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA  

Mgr. Lucie Salačová metodička a odborná garantka NRP, facilitátorka 
sobota 13. 4. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Seminář je zaměřen na hledání způsobů, které mohou účastníci využít k posílení vlastních sil a načerpání energie, tak,  
aby zvládli nároky života pěstounské rodiny.  

17.  HYPERAKTIVITA A DALŠÍ PORUCHY A PRÁCE S NIMI V RODINĚ  

PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 
sobota 11. 5. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

Interaktivní seminář zaměřený na posílení kompetencí pěstouna v oblasti práce s dítětem s poruchou soustředění a 
hyperkinetickou poruchou, s poruchami chování a se specifickými poruchami učení. Seznámí účastníky s tím, jak k dítěti 
s těmito poruchami přistupovat, jak s ním pracovat, jak mu pomoci a jak spolupracovat s institucemi a školou, kam dítě 
dochází. Seminář poradí, jak je možné projevy poruch kompenzovat pro dospělost a budoucí úspěšné začlenění dítěte do 
společnosti.  

18.  JAK SI UDRŽET DUŠEVNÍ ROVNOVÁHU I S NÁROČNÝMI DĚTMI  
PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 

sobota 11. 5. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Interaktivní seminář seznámí účastníky s tím, jak efektivně zvládat stresové situace a zátěž, které se objevují 
v pěstounské rodině a souvisí s rolí pěstouna (biologická rodina, škola, vrstevnické skupiny, společnost atd.). Seminář 
nastíní, jak se neřešené vyčerpání promítá do role pěstouna a jak jej vnímají děti i partner. Konkrétně odpoví na zásadní 
otázky vztahující se k tématu stresu, syndromu vyhoření, psychohygieny člověka, relaxačních metod a nutnosti s nimi 
pracovat, pro vytváření vhodného pozitivního výchovného prostředí v pěstounské rodině. Seminář nabídne praktické 
relaxační techniky a metody pro zvýšení odolnosti vůči stresu.   



 

19.  NESNAŽME SE O DOKONALOST  

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká psycholožka, autorka knih o výchově 
středa 15. 5. 2019 
9:15 – 12:30 (3h) 

Dnešní perfekcionistická doba klade na rodiče vysoké nároky. My rodiče jsme citliví na očekávání okolí a snažíme se být 
dokonalí. Někdy se však stáváme „příliš dobrými“. Jaká jsou rizika perfekcionismu? 

20.  JAK BUDOVAT SEBEDŮVĚRU U DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI  
Mgr. Julie Žemlová lektorka programu Efektivní rodičovství 

středa 12. 6. 2019 
9:15 – 12:30 (3h) 

Sebedůvěra a nevhodné chování jsou spojené nádoby. Čím lépe se dítě cítí a čím snáze se dokáže přijímat, tím vhodněji 
se chová. K větší rodinné pohodě lze tedy dojít také cestou budování pozitivního obrazu, který si dítě o sobě vytváří. Na 
tomto semináři se dozvíte, co dítěti sebedůvěru ubírá, a co mu ji naopak dodává. Poznáte, že méně je někdy více a že 
občas k rodinné pohodě stačí prostě trochu ubrat. 

21.  JAKÉ JSOU MÉ BARVY  
Mgr. Klára Tomková sociální pracovnice, lektorka artefiletiky 

středa 11. 9. 2019 
9:15 – 12:30 (3h) 

Seminář s prvky artefiletiky, vhodný pro ty, kteří chtějí tvořit a popustit uzdu své kreativitě. Naším cílem nebude výkon, 
ale společně sdílený proces, při kterém se dozvíme o tom, jak nás vnímají ostatní a jak vidíme sami sebe. To vše v 
bezpečném a přátelském prostředí. 

22.  KOMUNIKACE S DĚTMI V NÁROČNÝCH A KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH 
PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 

sobota 21. 9. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

Seminář je zaměřen na zvýšení komunikačních dovedností pečujících osob, na rozpoznání konfliktů a jejich efektivní 
řešení, jak mezi pěstouny a dětmi, tak i mezi dospělými osobami v rodině. Seminář se zaměřuje na upevnění 
komunikačních dovedností, jako jsou kritika v komunikaci, pozitivní komunikace, problémové výroky v komunikaci, 
konflikt jako cesta kupředu. Účastníci se seznámí s metodami, nástroji a technikami, které lze efektivně použít při 
komunikaci s dítětem v náročných a konfliktních situacích.  

23.  PORUCHY CITOVÉ VAZBY DÍTĚTE A JEJICH ŘEŠENÍ V RODINĚ  

PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 
sobota 21. 9. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Pokud dítě v prvních letech života nemá vhodné podmínky pro získání bezpečného citového pouta k jedné dospělé 
osobě, může u něj dojít k tzv. poruchám attachmentu, tedy citové vazby. Seminář účastníky seznámí s problematikou 
utváření citového pouta dítěte v pěstounské péči k lidem jako základu zdravého vývoje dítěte. Účastníci se též seznámí 
s příznaky toho, že je něco u dítěte jinak a že by dítě mohlo mít v této oblasti problémy, a také jak s poruchami 
attachmentu pracovat a jak je možné je léčit. 

24.  VÝCHOVNÉ STYLY A DALŠÍ RODINNÉ VLIVY NA DÍTĚ V PP  
Mgr. Julie Žemlová lektorka programu Efektivní rodičovství 

sobota 5. 10. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

O výchově se hodně mluví, ale jsou i další způsoby, kterými dítě ovlivňujeme. Chcete poznat svůj výchovný styl a 
vyzkoušet si, jak ho dítě vnímá? Rádi byste si odpočinuli a načerpali inspiraci pro to, jak se ve své roli pěstouna cítit lépe? 
Pak byste mohli ocenit tento seminář zaměřený na výchovné styly a jejich působení na dítě. 

25.  DÍTĚ A ŠKOLA  

Mgr. Petra Priknerová speciální pedagožka a psychoterapeutka 
sobota 5. 10. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Jednou z velkých povinností dítěte je chodit do školy. Úspěšné naplnění této povinnosti se často dotýká domova a rodičů, 
a ne vždy je tento dotyk příjemný. Seminář se zaměří na to, jak se s dítětem připravovat do školy, jak a zda je vůbec 
možné někoho motivovat k učení, jaké jsou druhy školních obtíží a jak je pěstoun může pomáhat zvládat z domova, jak a 
o čem komunikovat se školou apod. 



 

26.  JAK NEZAPOMÍNAT NA SEBE A NA SVÉ DŮLEŽITÉ VZTAHY  
Ing. Marie Macounová rodinná psychoterapeutka 

středa 16. 10. 2019 
9:15 – 12:30 (3h) 

V okamžiku, kdy do rodiny přijde dítě, ať je malé či starší, může to zásadně proměnit zaběhnuté způsoby v rodině. Často 
se vše začne točit kolem nového dítěte a nepřijde nám na tom nic v nepořádku. Pokud by však tento náš přístup měl 
zůstat trvalý, budeme velmi rychle vyčerpaní, unavení, naštvaní a bez motivace. V průběhu semináře budeme společně 
hledat zdroje, ze kterých lze čerpat energii, a způsoby, jak se o sebe dobře postarat. 

27.  SOUROZENECKÉ KONSTELACE – SOUROZENECKÁ RIVALITA  

Mgr. et Mgr. Vlaďka Bartáková, PhD. psycholožka a psychoterapeutka 
sobota 19.10. 2019 

9:15 – 13:30 (4h) 

Co znamená být prvorozený, být druhé dítě ze dvou, prostřední ze tří, prostřední ve velké rodině, nejmladší, jedináček…? 
Porozumíte zvláštnostem, odlišnostem, přednostem a nástrahám pozic v sourozenecké konstelaci. Dozvíte se, jaké jsou 
typické projevy chování jednotlivých pozic. Porozumíte tomu, jak podporovat přednosti a výhody jednotlivých pozic. 
Poznáte, jak pozice v rodinné konstelaci ovlivňuje Vás samotné. Naučíte se, jak můžete ovlivnit rodičovským přístupem 
nevýhody jednotlivých pozic a jak pomoci dětem nést jejich konstelační břemena. Dozvíte se, jak můžete svým dětem 
pomoci být sourozenci bez rivalit. Dozvíte se, co ve Vaší komunikaci sourozeneckou rivalitu odstraňuje a co ji podporuje. 

28.  VÝCHOVA KLUKŮ x VÝCHOVA HOLEK – JAK SE Z TOHO NEZBLÁZNIT 
Mgr. et Mgr. Vlaďka Bartáková, PhD. psycholožka a psychoterapeutka 

sobota 19.10. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Seminář nabízí poznatky o klíčových obdobích ve výchově kluků a holek, o vývoji mužského a ženského mozku i o 
důvodech odlišnosti chování chlapců a děvčat. Získáte povzbuzení, že i když kluci zlobí, vrtí se, ruší, nechtějí si s vámi 
kdykoli důvěrně povídat, vypadají, jakože neslyší…, nebo že když se vaše děvčata chovají jako  „emocionální bytosti“, 
„odmlouvající panovačné královny“ nebo „upovídané intrikující švitořilky“, neznamená to, že jste špatní rodiče nebo že 
je dítě nepořádku. Seminář seznamuje nejen s příčinami chování kluků a holek, ale přináší i řadu podnětů, jak s děvčaty 
a chlapci zacházet, aby se neponičilo jejich mužství respektive ženství, a zároveň aby rodiče přežili jejich vychovávání bez 
úhony.  

29.  PRÁVNÍ MINIMUM PRO PĚSTOUNY  

Mgr. Markéta Tillerová advokátka v oblasti rodinného práva 
sobota 2. 11. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

Seminář pěstouny seznámí interaktivní formou se základními právními problémy, se kterými se mohou běžně setkávat, a 
nabídne jejich řešení. Dozvíte se o kompetencích pěstounů a zákonných zástupců dětí, odpovědnosti pěstounů za skutky 
dětí v pěstounské péči, právech a povinnostech dítěte v pěstounské péči, právních možnostech řešení výchovných 
problémů dětí, nejnovějším vývoji v rozhodování soudů ve věcech pěstounské péče a dalších tématech. 

30.  JAK DĚTI REAGUJÍ NA NARUŠENÉ VZTAHY V RODINĚ; VZTAH DĚTÍ 
K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM  

Bc. Alexandr Dresler psychologický poradce 
sobota 2. 11. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Seminář se zabývá problematikou sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých typických pro jejich věkovou skupinu. 
Jeho cílem je především ukázat důvody, které děti a mladistvé k těmto jevům vedou, zaměřit se na rozpoznání varovných 
signálů u dítěte a zdůraznit roli prevence, především významu rodiny, vztahů v ní a vhodných přístupů k dítěti ze strany 
vychovatelů.   

31.  JAK ZVLÁDAT SVÉ EMOCE  

Mgr. Julie Žemlová lektorka programu Efektivní rodičovství 
středa 13. 11. 2019 

9:15 – 12:30 (3h) 

Všichni, kdo žijí a pracují s dětmi, musí čelit nejrůznějším emocím, od nespokojenosti a frustrace až k hněvu a 
skutečnému zoufalství. Na tomto semináři se dozvíte, jak správně rozpoznávat dětské emoce a efektivně na ně reagovat 
způsobem, který dítěti pomůže vyznat se ve vlastních pocitech a vyrovnat se s nimi. 



 

32.  PROČ SE NEMÁ RÁDO A JAK MU POMOCT, ABY SE RÁDO MĚLO?*  

Mgr. Johana Mertová facilitátorka v oblasti NRP, metodička MPSV 
sobota 16.11. 2019 

9:15 – 13:30 (4h) 

Míra vlastní sebeúcty ovlivňuje život lidí, a to zejména v tom, jak jsou schopni přijímat nové výzvy, ale i vyrovnat se s 
případnými neúspěchy. Pěstouni budou s lektorem hledat odpovědi na otázky: Mají děti v NRP vysoké sebevědomí? Co 
všechno má vliv na vývoj sebeúcty? Jak konkrétně může pěstoun ovlivnit, aby dítě mělo vysokou sebeúctu? Pomohou 
pěstounovi ve výchově dítěte v NRP tělesné tresty? A jak jdou dohromady tělesné tresty a budování sebeúcty dítěte? 
V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a výměnu zkušeností pěstounů na dané téma.  

33.  KONTAKT DÍTĚTE S  RODINOU – JAK S NÍM MLUVIT O RODIČÍCH?*  

Mgr. Johana Mertová facilitátorka v oblasti NRP, metodička MPSV 
sobota 16.11. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Pěstoun má povinnost umožňovat dítěti v náhradní rodinné péči kontakt s jeho rodinou. Co ale v praxi znamená 
„kontakt“? Jaké jsou jeho druhy a proč je to pro dítě v pěstounské péči důležité? Jak si s dítětem povídat o jeho rodičích 
a jaké zásady při tom dodržovat?  Co se může stát v průběhu návštěv dítěte vyrůstajícího v PP a jak se může dítě i 
pěstoun na návštěvu připravit? Co to je asistovaný kontakt a jak probíhá? V průběhu semináře bude prostor pro diskusi 
a výměnu zkušeností pěstounů na dané téma. 

34.  HRANICE PĚSTOUNSKÉ RODINY PŘI SPOLUPRÁCI S OSPODEM, 
BIOLOGICKOU RODINOU A DALŠÍMI ODBORNÍKY A INSTITUCEMI  
Mgr. Lucie Salačová metodička a odborná garantka NRP, facilitátorka 

sobota 30.11. 2019 
9:15 – 13:30 (4h) 

Pěstounská rodina je členem týmu, který spolupracuje na péči o znevýhodněné děti. Získává podporu, ale také například 
částečně ztrácí své soukromí. Na semináři se budeme zaměřovat na to, jak je možné vytyčit hranice spolupráce, co může 
být pro rodinu výhodné a co nevýhodné, jaká práva a jaké povinnosti mají pěstouni. Seminář je veden interaktivní 
zážitkovou formou. Podstatnou částí je také sdílení názorů a zkušeností mezi účastníky navzájem.  

35.  DOMOV JAKO ODRAZOVÝ MŮSTEK DO ŽIVOTA NAŠICH DĚTÍ 
Mgr. Lucie Salačová metodička a odborná garantka NRP, facilitátorka 

sobota 30.11. 2019 
14:00 – 18:15 (4h) 

Budeme zkoumat, co rodina znamená nejen pro dítě, ale i pro všechny další členy rodiny. Budeme si všímat rolí 
jednotlivých členů rodiny, vzorů a zkušeností, které dětem mohou předávat dospělí, a vhodného způsobu komunikace 
v rodině. Seminář je veden interaktivní zážitkovou formou. Podstatnou částí je také sdílení názorů a zkušeností mezi 
účastníky navzájem.  
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PRAVIDLA ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY  

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

 Telefonicky na čísle 739 482 877 

 E-mailem na adrese pestouni@cestounecestou.org 

 Časné přihlášení nabízí možnost vybrat si z nabízených seminářů téma Vašeho zájmu. Při 
pozdějším přihlašování se vystavujete riziku, že budou semináře na Vámi vybraná témata 
již obsazena.  

 Přihlášením na semináře pořádané organizací Cestou necestou přijímá účastník tato 
pravidla účasti na seminářích organizace Cestou necestou v uvedeném znění. 

POTVRZENÍ   Konání seminářů, na něž jste přihlášeni, Vám vždy včas potvrdíme.  

 O případném zrušení semináře či jiných změnách Vás včas předem informujeme.   

KDE SE KONÁ 
 Komunitní centrum Prádelna, Holečkova ulice 38a, Praha 5  

 Doprava: tramvaj 9, 10, 15, 16, 21, zastávka Bertramka nebo U Zvonu. 

 Případnou změnu místa konání předem oznámíme. 

OMLUVA Z 

AKCE  

 Ze semináře, na který nemůžete přijít, je nutno se včas omluvit telefonicky či SMS zprávou 
na telefonním čísle 739 482 877, e-mailem na adrese pestouni@cestounecestou.org nebo 
osobně nejpozději 24 hodin předem.  

 Na Vaše místo na semináři čekají náhradníci, kteří se již z kapacitních důvodů na seminář 
nedostali. Vaším ohleduplným chováním a včasnou omluvou ze semináře umožníte, aby 
se mohli čekající náhradníci semináře zúčastnit. 

NEOMLUVA NA 

SEMINÁŘI 

 Nemůžete-li se na vzdělávací akci dostavit, prosím omlouvejte se co nejdříve. Na Vaše 
místo čekají zájemci právě o toto vzdělávání.  

 V případě neúčasti bez omluvy nebo pozdní omluvy bez řádného zdůvodnění jsme nuceni 
seminář účtovat, jako kdyby se přihlášený účastnil. 

 V případě neúčasti bez omluvy nebo pozdní omluvy bez řádného zdůvodnění budou při 
přihlašování na další semináře upřednostněni zájemci, kteří mají řádnou docházku. 

 V případě neúčasti bez omluvy nebo pozdní omluvy bez řádného zdůvodnění není 
organizace povinna pěstounovi nabídnout počet seminářů v takovém rozsahu, aby byl 
schopen splnit svou 24hodinovou vzdělávací povinnost.  

KDO SE 

ÚČASTNÍ 

 Semináře jsou určeny primárně pěstounům. Jejich partnerům a jiným rodinným 
příslušníkům je umožněna účast v případě volné kapacity. 

 Semináře označeny * jsou povinné pro pěstouny, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu PP 
v roce 2018 a 2019. Pro pěstouny, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu PP v dřívějších letech, 
jsou tyto semináře výběrové. 

PŘÍCHOD, 

PRŮBĚH 

 Přicházejte prosím 10 – 15 minut před začátkem akce.  

 Pokud lektor neurčí jinak, bude v průběhu akce jedna přestávka v době trvání maximálně 
15 minut.   

 Pozdní příchody a dřívější odchody ze semináře jsou možné pouze po dohodě 
s koordinátorem. Do absolvovaných hodin vzdělávání bude v takovém případě započtena 
pouze doba skutečné účasti na semináři. 
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NABÍZÍME, 

UVÍTÁME 

 Nabídka našich seminářů je vytvořena tak, aby Vám byla nápomocna a podpořila Vás při 
péči a výchově svěřeného dítěte.   

 Nabídka je sestavena komplexně tak, aby si každý z Vás v ní měl možnost nalézt oblast, 
která jej zajímá či v rodině aktuálně řeší. 

 Uvítáme, když se na semináře připravíte. Promyslete si dotazy, na něž byste rádi v rámci 
semináři dostali odpověď. 

 Neostýchejte se zeptat na to, co Vás zajímá, s čím si chcete vědět lépe rady, čemu byste 
rádi hlouběji porozuměli, čeho se obáváte nebo co Vás trápí.  

 Budeme rádi, když se v rámci semináře aktivně zapojíte. 

 Oceníme také Vaši zpětnou vazbu na spokojenost se vzděláváním, např. dobrovolným 
vyplněním dotazníku hodnocení semináře, který je vždy k dispozici u lektora, nebo 
sdělením hodnocení přítomným pracovníkům Cestou necestou. 

POTVRZENÍ O 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 Pěstoun má zákonem danou povinnost splnit ročně vzdělávání v rozsahu 24 hodin. 
Vzdělávací hodina činí 60 minut. 

 Pěstouni s dohodou uzavřenou s Cestou necestou obdrží na vyžádání souhrnné 
osvědčení o vzdělání za absolvované semináře. 

 O osvědčení je možno si požádat na telefonním čísle 739 482 877, e-mailem na adrese 
pestouni@cestounecestou.org nebo osobně u koordinátorky. 

DÍTĚ NA 

SEMINÁŘI 

 Potřebujete-li od nás zajistit hlídání dítěte po dobu semináře, kontaktujte nás na tel. 
739 482 877, na e-mailu pestouni@cestounecestou.org nebo osobně NEJPOZDĚJI 14 DNÍ 
PŘED KONÁNÍM SEMINÁŘE. Po tomto termínu již nemůžeme hlídání Vašeho dítěte zajistit. 

 Hlídání dítěte účastníka, který nemá Dohodu o výkonu pěstounské péče s organizací 
Cestou necestou, je zpoplatněno částkou 50 Kč za hodinu hlídání. 

 Věkový limit pro hlídané dítě je 10 let. Pro starší děti již hlídání nezajišťujeme. O případné 
odůvodněné výjimce rozhodne předem koordinátor již ve chvíli objednávání hlídání pro 
dítě. 

 Skupina na hlídání je omezena počtem PĚTI DĚTÍ, nad tento počet již hlídání nemůžeme 
zajistit. Při objednání hlídání dítěte budou upřednostněni ti zájemci o hlídání, kteří se 
ozvali jako první. 

 Nenahlášené dítě Vám pohlídat nemůžeme. Není ani možné nechat dítě v prostorách 
vzdělávání bez dozoru ani jej vzít s sebou na seminář. Účastník s nehlídaným dítětem se 
tedy nemůže semináře zúčastnit a bude odeslán domů. Výjimkou je situace, kdy není 
naplněna kapacita skupinky hlídaných dětí. 

 Hlídání dětí probíhá v  běžné místnosti oddělené od vzdělávacího prostoru, která není 
dětským koutkem ani není přímo určena k hlídání dětí. Účast dětí (ani miminek) 
v přednáškové místnosti v průběhu semináře není možná! 

 V případě, že se v průběhu hlídání ukáže, že je pro dítě hlídání problematické, požádáme 
pěstouna o odchod ze semináře a vyzvednutí si dítěte z hlídání. 

 Potřebujete-li objednané hlídání zrušit, zrušte je prosím co nejdříve, nejpozději 24 hodin 
předem, telefonicky, SMS zprávou, e-mailem či osobně. Na hlídání mohou čekat 
náhradníci, kteří byli z kapacitních důvodů odmítnuti.  

 V případě neúčasti dítěte bez omluvy nebo pozdní omluvy bez řádného zdůvodnění budou 
při přihlašování hlídání na další semináře upřednostněni ti zájemci, jejichž děti mají 
řádnou docházku. 

OBČERSTVENÍ 
 Zajištěny jsou pro Vás teplé a studené nápoje.  

 Pokud jste přihlášeni na dva po sobě jdoucí sobotní semináře, doporučujeme vzít si 
s sebou větší svačinu. V okolí není možnost stravování. 
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BEZPEČNOST 
 V případě mimořádné události je každý účastník vzdělávání povinen snažit se o záchranu 

životů a zdraví a o minimalizaci škod. V případě závažné události vyžadující odborný zásah 
účastník přivolá pomoc lékařskou, technickou či policejní. 

 PŘÍSLUŠNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: Hasiči – 150, Zdravotníci - 112, 155, Policie ČR – 158 

MLČENLIVOST 
 Každý účastník vzdělávání se přihlášením na seminář zavazuje k zachování mlčenlivosti 

ohledně jakýchkoli osobních údajů nebo informací, které se ve vztahu k ostatním 
účastníkům vzdělávání dozví v jeho průběhu.  

ZMĚNY  Organizace Cestou necestou si vyhrazuje právo změny zde uvedených informací v 
nezbytných případech. 

 

DÁLE NABÍZÍME 

INDIVIDUÁLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ, 
PSYCHOTERAPIE 

 Nabízíme možnost individuálního vzdělávání, například formou psychoterapeutických či 
speciálně pedagogických konzultací atd.  

 Pro pěstouny s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče s organizací Cestou 
necestou. 

 Pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu s OSPODem. 

 Pro pěstouny s dohodou uzavřenou s jinou doprovázející organizací. 

SEMINÁŘE  
NA MÍRU 

 Doprovázejícím organizacím a OSPODům nabízíme přípravu semináře na míru dle jejich 
požadavků.  

 V případě zájmu o seminář na míru nás kontaktujte na telefonním čísle 739 482 877 e nebo 
na e-mailové adrese pestouni@cestounecestou.org 

DALŠÍ AKCE  
 Pro pěstouny, kteří mají dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřenou s organizací Cestou 

necestou, celoročně nabízíme akce pro děti – k dohledání na webových stránkách nebo 
k vyžádání na výše uvedeném telefonním čísle a e-mailu. 

 


