
 

VZDĚLÁVÁNÍ CESTOU NECESTOU PRO PĚSTOUNY V ROCE 2021 
 
 

1.  JAK ZAPOJIT DĚTI DO CHODU DOMÁCNOSTI– PROBĚHNE ONLINE !!! 
Ing. Marie Macounová rodinná psychoterapeutka, lektorka 

středa 13. 1. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Také máte pocit, že děti doma nepomáhají, že je vše na vás a že je kolem domácích prací plno konfliktů? Na semináři 
se budeme zamýšlet nad tím, jakým způsobem lze děti zapojit do domácích prací, jaké práce jsou pro dítě vhodné 
vzhledem k jeho věku, jakým způsobem děti ke spolupráci motivovat nebo co za dítě dělat a co již nedělat. Zamýšlet 
se budeme také nad tím, jak na dítě, které se zapojení do domácnosti vyhýbá a  diskutovat o odměnách i trestech. 
Především se však budeme soustředit na to, jak budovat v dítěti pocit, že je platné, že se na ně můžeme spolehnout                   
a že jsme společně jeden tým. 

2.  CO MI PĚSTOUNSKÁ PÉČE DALA A VZALA – NEPROBĚHNE !!! 
Mgr. Johana Mertová facilitátorka v oblasti NRP, metodička, lektorka modelu 
PRIDE 

sobota 23. 1. 2021 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Pěstounská péče vtrhne do života zejména příbuzenských pěstounů často jako velká voda. Teprve s odstupem času 
si pěstoun uvědomí, co všechno s sebou „tato voda“ vzala a co vlastně dala. U tzv. zprostředkovaných pěstounů je sice 
prostor na přípravu a rozhodnutí stát se pěstounem, ale očekávání a skutečná realita bývají mnohdy odlišné. Seminář 
hledá odpovědi na otázky: Byly mé představy o tom, co pěstounská péče obnáší, stejné před přijetím dítěte jako v současné 
době? Co je na pěstounské péči hezké a co těžké? Co dělat, aby se z toho člověk nezbláznil? Může mi někdo pomoc? 

3.  FINANCE PĚSTOUNA SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 
2020 – PROBĚHNE ONLINE !!! 
Mgr. Lucie Policarová poradkyně v oblasti sociálně-právní, lektorka 

sobota 23. 1. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Seminář vás názorně a prakticky provede způsobem, jak vyplnit a podat daňové přiznání, včetně příslušných webových 
odkazů a vzorových formulářů. Získáte odpovědi na otázky: Kdy mám povinnost podat si daňové přiznání sám a kdy 
to mohu nechat na Úřadu práce? Jaké mohu uplatnit daňové úlevy? Mimoto se dozvíte o různých složkách vašeho platu - 
odměny pěstouna, a jaké to má pro vás důsledky. Podíváme se také na ostatní dávky pěstounské péče a nahlédneme 
do zásad hospodaření s financemi, které uplatníte při výchově vašich svěřených dětí. 

4.  JAK UČIT DĚTI ŘEŠIT NÁROČNÉ SITUACE – PROBĚHNE ONLINE !!! 
Jan Vališ, Dis vedoucí NZDM Seleziánského střediska mládeže, lektor  

sobota 6. 2. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Společně se podíváme na to, jaké náročné situace děti mohou prožívat a jak jim, jako jejich blízcí, můžeme pomoci takové 
situace přečkat co nejbezpečněji. Budeme mluvit o tom, jak s dítětem komunikovat, když zrovna prožívá nějakou těžkost. 
Podíváme si i na časté chyby, kterých se jako pečující dopouštíme. Dostanete prostor přijít se svými zkušenostmi 
a případnými nejasnostmi.  

5.  NA VLNÁCH ARTETERAPIE – NEPROBĚHNE !!! 
Mgr. Klára Tomková sociální pracovnice, lektorka artefiletiky 

sobota 6. 2. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Přemýšlíte nad životní cestou dětí, o které pečujete a nad tím kdo, co, jak nebo proč ji ovlivnil? Přejete si, aby se jejich 
osudy vyvíjely podle jejich plánů a vašich představ? Minulost ale nezměníme a budoucnost nedokážeme přesně nalinkovat. 
Nejvíc můžeme ovlivnit tady a teď, naši přítomnost, kterou právě žijeme. Zvládat náročné situace nejen s dětmi, ale 
i obecně se lépe daří, když rozumíme sami sobě, svým myšlenkovým pochodům, emocím, přáním i nárokům. Pojďme 
hravou a tvořivou formou v bezpečném a přátelském prostředí nahlédnout pod pokličku svého nitra, ať se nám pěstounský 
život jen neděje, ale vědomě ho žijeme! 



 
 

6.  WORKSHOP – PROBĚHNE ONLINE !!! 

Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou 
středa 10. 2. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Vzdělávací workshopy pro pěstouny jsou moderovány klíčovými  pracovníky DPR Cestou necestou. Workshopy jsou 
zaměřeny na některá z aktuálních témat pěstounské péče a výchovy svěřeného dítěte a jsou vedeny interaktivně (např. 
zajímaví hosté, filmové ukázky, diskuze….). Důležitou součástí workshopů je sdílení výchovných radostí, starostí a výměna 
zkušeností. 

7.  POTŘEBY DĚTÍ A POTŘEBY PEČUJÍCÍCH – PROBĚHNE ONLINE !!! 

Mgr. Lucie Salačová sociální pracovnice, krizová interventka, lektorka modelu PRIDE 
sobota 13. 2. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Naplňování potřeb dítěte, ale i dospělých patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě a sebepéče. Optimální 
naplňování potřeb v dětství vede navíc jednoznačně k vývoji zdravé osobnosti. Vzdělávací seminář je zaměřen na 
identifikaci potřeb svých i potřeb svěřených dětí v průběhu jejich vývoje a je též zaměřen na hledání vhodných způsobů, 
jak tyto potřeby naplňovat a směřovat tak ke zdravému fyzickému a duševnímu vývoji. Seminář se zaměří též na to, jak se 
potřeby mění v průběhu vývoje dítěte a jaké faktory na ně mají vliv. 

8.  ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH DÍTĚTE – NEPROBĚHNE !!! 

Mgr. Lucie Salačová sociální pracovnice, krizová interventka, lektorka modelu PRIDE 
sobota 13. 2. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Interaktivní seminář se budeme věnovat tématu stability dítěte, kterou není možné vytvořit bez práce s jeho minulostí. 
Účastníci se dozví, jak s minulostí dítěte pracovat a jak ji dobře integrovat tak, aby dítě (mladý člověk) mohl žít 
v přítomnosti a mohl plánovat budoucnost a jak s dítětem o minulosti bezpečně komunikovat.   

9.  EMOCE V DOBĚ PANDEMIE – PROBĚHNE ONLINE !!!                          
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká psycholožka, autorka knih o výchově 

středa 10. 3. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Strach a obavy z budoucnosti, ponorková nemoc. Hněv na ty, kdo nás omezují či na ty, kdo nedodržují opatření. Úzkosti 
a deprese. Prožíváme emočně náročné období. Jak si můžeme pomoci?  
  

10.  RODINNÉ RITUÁLY A TRADICE, JAKO POSÍLENÍ VZTAHU 

NEPROBĚHNE !!! 

Mgr. Tereza Berková  rodinná terapeutka, lektorka a koučka 
sobota 13. 3. 2021 
9:15– 13:15 (4 h) 

Rituály jsou s námi od nepaměti a mají v sobě ohromný potenciál. Postupem času však z naší společnosti mizí a my se 
potýkáme s důsledky. Na semináři budeme hledat odpovědi například na otázky: Jak je možné rituály využívat v nejužším 
kruhu rodiny? Jaké mohou být a k čemu mohou sloužit? Kdy se věnovat rituálům kotvícím v přítomnosti a kdy těm, které 
se věnují změnám a podporují splavnou transformaci? A také třeba - může být rituál i něco, co nemá nádech ezoteriky 
a mystična? Seminář bude obsahovat teoretickou část o tom, jak rituály fungují,  jaký je jejich význam a jak na ně. V rámci 
semináře bude též prostor pro sdílení, vzájemnou inspiraci a zamyšlení se nad tím, jak to sami máme a jak bychom to chtěli 
či nechtěli v rodině dál budovat.  

11.  ETNICKY ODLIŠNÉ DÍTĚ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI - PROBĚHNE ONLINE !!!                           
Mgr. Martina Vančáková psycholožka, dlouhodobá pěstounka dětí s romskými 
kořeny 

sobota 13. 3. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Seminář je určený především pěstounům, kteří pečují o dítě nebo děti jiného etnika, než jsou sami, a těm, kteří o takové 

péči do budoucna uvažují. V průběhu semináře se zamyslíme se nad tím, jak můžeme dítěti pomoci vybudovat si zdravé 

sebevědomí, zahrnující i jeho odlišnou etnickou identitu. Poodhalíme příčiny a následky obecně rozšířených předsudků 



 
o minoritách. Dokážeme před nimi ochránit naše děti? Proč, kdy a jak můžeme s naším dítětem o jeho identitě hovořit? 

Jak vnímají svou odlišnost samy děti a dospívající? A jak se vnímáme my v roli rodičů dítěte jiného etnika?   

12. DĚTI V SÍTI INTENERU A RIZIKA S TÍM SPOJENÁ - PROBĚHNE ONLINE 
!!!                           
kpt. Bc. Pavel Schweiner lektor a konzultant projektu E-Bezpečí, kriminalista 
zabývající se kybernetickou kriminalitou   
 

sobota 27. 3. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Interaktivní seminář, který představí rizika, se kterými se děti mohou potkat na internetu, jako je např. riziková 
komunikace, podvody, falešná lákadla, sexuální nabídky, závislosti… Účastníci semináře získají informace o tom, jaká 
rizika mohou na internetu na děti čekat, jak své děti ochránit a vést je k ostražitosti v rozpoznání různých forem 
manipulace a k  bezpečnému chování ve virtuálním prostoru, ve kterém se dnešní děti často intenzivně pohybují. Seminář 
povede expertem na kybernetickou bezpečnost kpt. Bc. Pavel Schweiner z krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, 
který je členem realizačního týmu projektu E- bezpečí.  
 

13. JAK NA STRES A VYČERPÁNÍ - NEPROBĚHNE!!! 
Mgr. Ivana Janišová klinická psycholožka a psychoterapeutka  
 

sobota 27. 3. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Co je to stres, odolnost vůči stresu, frustrace...? Jak to souvisí s řešením problémů? Může být stres zdravý a něčemu 
prospěšný? Co stres způsobuje? Jakou v tom hraje roli dědičnost, jakou životní zkušenosti? Je vyčerpání nutné nebo 
je možné mu předcházet? A jak poznat, že bychom pro sebe něco měli začít dělat? Seminář je doplněn praktickými 
ukázkami uvolňujících cvičení. 
 

14. CO MÁM DĚLAT S EMOCEMI, KTERÉ VE MNĚ DÍTĚ VZBUZUJE?  

- PROBĚHNE ONLINE !!!                           
Mgr. Petra Priknerová speciální pedagožka a psychoterapeutka 

sobota 10. 4. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Vyčerpání, naštvání, pocit zmaru, nevděku, zklamání a mnoho dalších emocí zažívají pěstouni vůči dětem, které mají 
v péči. Na semináři nenajdete odpověď, jak tyto emoce nemít, ale pokusíme se dojít k tomu, jak s těmito emocemi zacházet 
tak, aby nám neubližovaly, nebyly u nás příliš dlouho a nezabíraly tak místo pozitivním pocitům. Zkusíme se podívat 
i na některé chování, které tyto emoce vzbuzují a posilují či jsou pro ně živnou půdou. 

 

15. CO MÁM DĚLAT S EMOCEMI, KTERÉ VE MNĚ DÍTĚ VZBUZUJE?  

- NEPROBĚHNE!!! 

Mgr. Petra Priknerová speciální pedagožka a psychoterapeutka  

sobota 10. 4. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Vyčerpání, naštvání, pocit zmaru, nevděku, zklamání a mnoho dalších emocí zažívají pěstouni vůči dětem, které mají 
v péči. Na semináři nenajdete odpověď, jak tyto emoce nemít, ale pokusíme se dojít k tomu, jak s těmito emocemi zacházet 
tak, aby nám neubližovaly, nebyly u nás příliš dlouho a nezabíraly tak místo pozitivním pocitům. Zkusíme se podívat 
i na některé chování, které tyto emoce vzbuzují a posilují či jsou pro ně živnou půdou. 

16. WORKSHOP - PROBĚHNE ONLINE !!!                           
Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou  

středa 14. 4. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Vzdělávací workshopy pro pěstouny jsou moderovány klíčovými  pracovníky DPR Cestou necestou. Workshopy jsou 
zaměřeny na některá z aktuálních témat pěstounské péče a výchovy svěřeného dítěte a jsou vedeny interaktivně (např. 
zajímaví hosté, filmové ukázky, diskuze….). Důležitou součástí workshopů je sdílení výchovných radostí, starostí a výměna 
zkušeností. 

 



 

17. VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ - PROBĚHNE ONLINE !!!                           
Mgr. Petr Matoušek  lektor v organizaci LOM, pedagog na Klinice adiktologie UK, 
terapeut, sociolog 

sobota 24. 4. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Kurz je zaměřen na osvojení rodičovských kompetencí a výchovných metod směřujících ke zvládnutí výchovy bez používání 
fyzických trestů, především ve chvílích, kdy chování dítěte překročí mez zvladatelnosti a naše jednání je vedeno spíše 
emocemi než rozumem. Budeme se zabývat i komunikací rodičů, slaďování rodinných výchovných strategií, aby jeden 
z rodičů „nevyčníval”. Kurz bude více o nás, rodičích, než o nich, o dětech. Součástí kurzů je nejen nezbytná teorie, 
ale především tipy, jak zvládat situace, kdy bychom běžně sáhli k fyzickému trestu, praktické ukázky a sdílení konkrétních 
příkladů a situací z reálného života účastníků kurzu. Kurz je i příležitostí vyzkoušet si různé přístupy a strategie tak, 
aby naše výchova nebolela ani nás, ani děti. 

18. ZDRAVÁ, ČISTÁ A KLIDNÁ DOMÁCNOST  - NEPROBĚHNE!!! 

Milena Šalomounová lektorka pro zdravý životní styl, lektorka jógy  

sobota 24. 4. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Zdraví a čistota v domácnosti je základem ke spokojenému prožívání našeho života. V praktickém semináři se dozvíte, 
jak pečovat o svou domácnost šetrným, ekologickým způsobem a přesto účinně. Připomeneme si některé triky a tipy, 
jak na to bez chemie. Seznámíte se se základy aromaterapie a jak ji využít v domácnosti tak, aby vám to doma vonělo, 
ale také jak ji použít pro sebe k získání rovnováhy a pohody. Vyzkoušíte si některé relaxační techniky použitelné 
v každodenním životě, které vám pomohou zvládnout stres a nároky na vás kladené. Na semináři budete mít možnost 
vytvořit si osvěžující sprej, k použití pro sebe či někoho blízkého nebo do své domácnosti. 

19. DĚTI DROGOVĚ ZÁVISLÝCH RODIČŮ A RODIČŮ VE VÝKONU TRESTU 
UTVÁŘENÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ V RODINĚ - PROBĚHNE ONLINE 
!!!                           
PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut  

sobota 15. 5. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Interaktivní seminář, který seznámí účastníky s praktickými přístupy v oblasti utváření sociálních vztahů a pozitivní 
atmosféry v rodině. Podpoří dovednost pracovat s mezilidskými vztahy jak mezi dospělými, tak i mezi dospělými a dětmi. 
Bude se zabývat tím, že sociální vztahy dětí vycházejí z principu sociálního učení, principu nápodoby, optimální 
komunikace, bezpečného prostředí atd. Seminář nabídne pěstounům informace, jak využít rodinných rituálů, společných 
aktivit a určité rozumné pravidelnosti pro pocit bezpečnosti a transparentnosti pro všechny členy. 

20. JAK MLUVIT S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI O SEXU  - NEPROBĚHNE!!! 

PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 
sobota 15. 5. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Interaktivní vzdělávací seminář zaměřený na posílení kompetencí vychovávajících v oblasti vývoje sexuality dítěte 
od narození do dospělosti, respektování a podpora zdravého psychosexuálního zrání, prevence rizikového chování 
spojeného se sexualitou a partnerskými vztahy. Práce s odlišným sexuálním vývojem jedince a sociálně patologickými jevy 
spojenými s touto oblastí. Seminář též nabídne informace, jak preventivně chránit svěřené dítě před rizikovým sexuálním 
chováním. 

21.  JAK BOJOVAT SE STRACHEM O SVĚŘENÉ DÍTĚ - PROBĚHNE ONLINE 
!!!                           
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká psycholožka, autorka knih o výchově 

středa 19. 5. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

"Aby se mu něco nestalo. Aby ho nesrazilo auto. Aby neonemocněl. Aby jí někdo neublížil…" Důvodů, proč se o dítě bát, 
je nespočet. Strach je ochranná emoce, měli bychom mu naslouchat. Jsou ale i strachy zbytečné, paralyzující, škodlivé. 
Kdy máme svým obavám naslouchat, a kdy ne? Jak se zbavit strachu a úzkostí o dítě? 

 

 



 
 

22. CO S PUBERŤÁKEM – ROZBOUŘENÝ MOZEK  - NEPROBĚHNE!!! 

Mgr. Lenka Fořtová psychoterapeutka, speciální pedagožka  
úterý 25. 5. 2021 

16:00 – 19:00 (3 h) 

Co se vývojově děje s mozkem v pubertě, v čem je to skvělé a v čem náročné, co to dělá s okolím „puberťáka“, co pomáhá, 
a co určitě nefunguje? Prakticky zaměřený seminář, kde budeme pracovat s tím, co v rodinách s puberťáky reálně řešíme. 
Ideální bude, když si všichni pár dní před seminářem zavzpomínáme na vlastní pubertu. Přes vlastní prožitky a zkušenosti 
se pak společně lépe naladíme na dospívající, kteří jsou tak úžasně nevyzpytatelní! Diskuse o tom, jak můžeme v dospívání 
výrazně podpořit rozvoj toho ohromného potenciálu, který v sobě puberťáci nesou. 

23. JAK VYCHOVAT ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ DÍTĚ - PROBĚHNE ONLINE !!!                           
Ing. Marie Macounová rodinná psychoterapeutka, lektorka   

středa 9. 6. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Interaktivní vzdělávací seminář bude zaměřen na to, jak pomoci našim dětem budovat zdravé sebevědomí. V průběhu 
semináře si povíme, kterak dětské sebevědomí vniká, co jej ovlivňuje a čím jej můžeme při výchově podpořit. Prohlédneme 
si též, jak dítě vychovávat s respektem k tomu, jaké je a zjistíme, jaké  jsou výhody a úskalí různých typů výchov. Zaměříme 
se i na to,  co s dítětem dělá chvála, odměna nebo trest a jak dítěti zdravě nastavovat hranice tak, aby nedocházelo 
k zasažení jeho sebeúcty.  

24. JE STÁLE NA MOBILU, TABLETU A ZANEDBÁVÁ POVINNOSTI  
Mgr. Kateřina Neubauerová sociální pedagog, terapeutka, lektorka 

středa 15. 9. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Děti poznaly kouzlo technologií, jsou na nich opravdu šikovné a v ledasčem se od nich můžeme učit. Co bychom však měli 
mít na paměti je, že zacházet s těmito ,,hračkami“ můžeme děti naučit právě my, vychovatele a ne naopak. Mobilní telefon 
a tablet jsou pokoutní zloději času a  podrývači zodpovědnosti dítěte. Jsou to dobří sluhové, zlí páni, stejně jako oheň. 
Pojďme si povídat, diskutovat, sdílet zkušenosti s tím, jak dětem v používání moderních technologií nastavit hranice a 
zajistit, aby se z nich nestali zlí páni, ale dobří sluhové. 

25. JAK S DÍTĚTEM ZVLÁDAT ŠKOLNÍ STAROSTI I RADOSTI 
Mgr. Sára Machová učitelka ZŠ, asistentka pedagoga, metodička Skautský 
institut 

sobota 18. 9. 2021 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Seminář provede úskalími i radostmi školní docházky. Od 1. vstupu do školy (Co je to školní zralost a jak ji poznám?), přes 
motivaci dítěte (Jaký je rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací, jak souvisí s učením a jak se mění s věkem?), atmosféru, kterou 
dítě potřebuje pro to, aby se mohlo učit (Jak souvisí naplnění základních potřeb s učením a které potřeby to jsou?) až ke 
komunikaci (Jak komunikovat s dítětem během a o učení? Jak komunikovat s učitelem/ se školou?). Součástí semináře 
bude i otevřený prostor pro sdílení Vašich zkušeností. Seminář je vhodný pro vychovatele dětí, které navštěvují základní 
školu.  

26. OPOŽDĚNÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI A CO S TÍM? 
Mgr. Petra Priknerová speciální pedagožka a psychoterapeutka 

sobota 18. 9. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Děti v pěstounské péči mají řadu vývojových specifických problémů, které souvisí s jejich minulostí. U dětí v náhradní 
rodinné péči se také setkáváme s vývojovými poruchami, které se objevují i u dětí, které mají jinak krásné a klidné dětství. 
Jsou to různé formy specifických vývojových poruch -  ADHD, specifické poruchy učení, opožděný vývoj řeči apod. Tyto 
poruchy se však u pěstounských dětí objevují častěji. Čím to je, co se s nimi dá dělat, jak je zavčas poznat apod. bude 
obsahem semináře. 

27. ZDRAVÁ VÝŽIVA ŠKOLKOVÝCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ 
MUDr. Kateřina Cajthamlová lékařka, dietoložka, psychoterapeutka  

sobota 2. 10. 2021 
9:15 – 13:15 (4 h) 



 
Seminář přinese přehled toho, co je pro úvahy o stravování v dětském věku a u dospívajících (děti ve věku 0-18let ) důležité. 
Dozvíte se nejen o tom, podle čeho posuzujeme správný vývoj dítěte, ale také jaké problémy mohou souviset 
se stravováním, tvarem postavy v dětství i dospívání a různým zatížením dětí stresem i sportovními aktivitami. Jak 
genetika i mikrobiální osídlení střeva dětí a dospívajících ovlivňuje preferenci různé potravy i hospodaření s energií 
a metabolický obrat dětí. Dozvíte se také, co ovlivňuje to, zda dítě dosáhne potenciál svého růstu a jak to ovlivní hodnotu 
BMI. Účastníci budou mít prostor na dotazy a seminář bude veden jako interaktivní. 

28. DÍTĚ A STRES  
Mgr. Martina Vančáková psycholožka, dlouhodobá pěstounka dětí s romskými 
kořeny 

sobota 2. 10. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Stres a s ním spojené projevy chování a prožívání jsou u dětí v náhradní rodinné péči častým tématem. Děti, které ve svém 

životě zažily již nejednu těžkost a ztrátu, často trpí i méně nápadným, ale o to nebezpečnějším stresem chronickým. Stres 

v raném dětství může vést k zvýšenému výskytu úzkosti, deprese či drogové závislosti později v životě – výzkumy uvádějí, 

že dva až čtyřikrát. Podobně rizikové je, pokud nastávající matka prožívala závažný stres během těhotenství. Seminář se 

bude zabývat tím, jak skrytý stres u dětí poznat, co můžeme pro své děti udělat my a kdy je na místě využít odborné 

pomoci. Součástí semináře bude nácvik rychlých protistresových technik, které můžeme naučit své děti a návod na domácí 

protistresovou krabici. 

29. WORKSHOP 

Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou  

středa 13. 10. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Vzdělávací workshopy pro pěstouny jsou moderovány klíčovými  pracovníky DPR Cestou necestou. Workshopy jsou 
zaměřeny na některá z aktuálních témat pěstounské péče a výchovy svěřeného dítěte a jsou vedeny interaktivně (např. 
zajímaví hosté, filmové ukázky, diskuze….). Důležitou součástí workshopů je sdílení výchovných radostí, starostí a výměna 
zkušeností. 

30. SODUNÍ ŘÍZENÍ A PĚSTOUNSKÁ PÉČE 

Mgr. Markéta Tillerová advokátka v oblasti rodinného práva  

sobota 16. 10. 2021 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Seminář se bude zabývat rolí soudů v systému péče o děti, možnostem soudního řešení problémů v pěstounské péči 
a o co a jak může soud žádat pěstouna a pěstoun soud. V průběhu semináře se také zaměříme na druhy soudních 
rozhodnutí a lhůty pro jejich vydání a vysvětlíme si systém soudů v ČR. 

31. TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME (společný seminář pro pěstouny s dětmi) 
Mgr. Klára Tomková sociální pracovnice, lektorka artefiletiky  

sobota 16. 10. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Je vám občas líto, že čas během semináře nemůžete trávit se svěřenými dětmi? Plánujete si, že s dětmi budete doma 
kreslit, malovat, hrát si a dovádět, ale často na to není ten správný čas? Kladné odpovědi na obě položené otázky jsou 
dobrým předpokladem pro vaši účast. Konečně můžete zvládnout obojí najednou! Na tomto semináři jsou vítáni pěstouni 
i děti, kteří mají chuť tvořit, užít si aktivně společně strávený čas, dozvědět se něco o sobě i vašem vzájemném vztahu, 
uvolnit své emoce a především "vypnout hlavu" a trochu si odpočinout. 

32. OSAMOSTATNĚNÍ DÍTĚTE V PP – PRÁVNÍ A FIFNANČNÍ ASPEKTY  
Mgr. Lucie Policarová poradkyně v oblasti sociálně-právní, lektorka  

čtvrtek 21. 10. 2021 
16:00 – 19:00 (3 h) 

Již nyní se může vaše svěřené dítě připravovat na vstup do samostatného života, a vy mu v tom můžete pomoct – vaší 
informovaností. Seminář si klade za cíl uvést vás do různých aspektů samostatného života, jako jsou finance, prevence 
vzniku dluhů, práce, bydlení, obživa, možnost státní podpory, kde hledat pomoc. Rozebereme různé modelové situace, kdy 
může osamostatnění mladého člověka nastávat postupně. Místo dostane i diskuse a vaše zkušenosti například 
ke kapesnému, kdy začít s brigádami nebo jak odolávat tlaku na značkové věci. 

 



 
 

33. SVĚT DNEŠNÍ MLÁDEŽE A JAK MU POROZUMĚT                                         
Jan Vališ, Dis vedoucí NZDM Seleziánského střediska mládeže, lektor 

sobota 6. 11. 2021 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Seminář bude zaměřen zejména na to, jaké trendy a rizika s nimi spojená zažívá dnešní mládež, co se děje s mladým 
člověkem, když prochází dospíváním a jaké příležitosti a nástrahy čekají na nás - jejich blízké.  Puberta je často slovo, 
kterého se pečující obávají. Společně si ukážeme, jak tímto obdobím projít dobře a ještě si něco odnést do dalšího života.  

34. AGRESIVITA, JEJÍ PŘÍČINY A ZVLÁDÁNÍ 
Mgr. Ivana Janišová klinická psycholožka a psychoterapeutka 

sobota 6. 11. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Pomyslíme-li na pojem agresivita ve spojení s dítětem, které vychováváme, vybaví se nám různé situace, kdy dítě bylo dle 
našeho názoru agresivní, útočné. Bývají to situace vyhrocené, kdy dítě brání své potřeby, ale i situace takové, kdy tomu 
nerozumíme. Nerozumíme příčinám a nevíme, jak s tím zacházet. Tím spíš, že agresivita vyvolává obvykle agresi, a nic 
se tím neřeší. Seminář se podívá z různých úhlů na příčiny agresivního jednání u dětí různých věkových skupin a jejich 
příčiny. Ve společném zamyšlení budeme hledat taková řešení, která nebudou agresivitu u dítěte upevňovat, ale naopak 
zacházet s ní tak, abychom ji sice pochopili, ale v dalším chování dítěte nepodporovali. 

35. PĚT JAZYKŮ LÁSKY 

Ing. Marie Macounová rodinná psychoterapeutka, lektorka 
středa 10. 11. 2021 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Pro každého z nás je životodárné žít v prostředí, kde se cítíme milováni. Často se setkáváme s tím, že se všichni upřímně 
snaží projevovat druhým lásku, přesto všichni zažívají chlad a pocity, že nejsou milováni, všichni hladoví po lásce a situace 
se zhoršuje. Problém je v tom, že každý z nás mluví svým vlastním jazykem lásky, kterému druzí nerozumí, pak nejsou 
schopni přijímat jeho konkrétní projevy. V rámci semináře se seznámíme se základními způsoby projevování lásky, 
rozpoznávání u sebe i druhých a především u dětí. 

36. VLIV PĚSTOUNSTVÍ NA PARTNERSKÉ, RODINNÉ A PŘÁTELSKÉ 
VZTAHY 

Mgr. Lucie Salačová sociální pracovnice, krizová interventka, lektorka modelu PRIDE 
sobota 13. 11. 2021 

9:15 – 13:15 (4 h) 

Pěstounství je životní cesta, která ovlivňuje další vztahy v rodině i mimo ni. Na semináři se budeme zabývat těmito 

vztahy a možnostmi, jak je udržovat a zlepšovat.  

37. JAK NA KOMUNIKACI A KONTAKT S BIORODIČEM SVĚŘENÉHO 
DÍTĚTE?  

Mgr. Lucie Salačová sociální pracovnice, krizová interventka, lektorka modelu PRIDE 
sobota 13. 11. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Původní rodina svěřeného dítěte je součástí jeho života a často zasahuje do života celé náhradní rodiny. Účastníci se dozví, 
jak je možné s dítětem o jeho biologické rodině hovořit a jaké podmínky by měl splňovat bezpečný kontakt mezi dítětem 
a členy jeho biologické rodiny, např. i formou asistovaných kontaktů. Budeme se zabývat i vlastními postoji a prožitky 
náhradních rodičů vzhledem k tomuto tématu. 

38. ROZVOJ NADÁNÍ A POTENCIÁLU DÍTĚTE, JAKO CESTA K BUDOUCÍ 
ÚSPĚŠNOSTI  
PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 

sobota 27. 11. 2021 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Interaktivní vzdělávací seminář zaměřený na posílení kompetencí a jistoty pečujících při volbě přirozených nástrojů 
výchovy a metod jak vést „současné“ děti k dospělosti, samostatnosti a spokojenému budoucímu životu. Seminář nabídne 
odpověď na to, jak podporovat a rozvíjet dítě ve vztahu k budoucím životním rolím a zaměstnání. Jak poznat na co má 



 
dítě talent a jak ho rozvíjet. Jak vést k dospělosti „jiné děti“ (děti s určitým omezením a naopak nadané děti). Příprava 
dítěte na osamostatňování a odchod dítěte z pěstounské péče. 

39. JAK PODPOŘIT DÍTĚ S ADHD, ADD A PORUCHAMI DÍLČÍCH FUNCÍ 
PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 

sobota 27. 11. 2021 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Interaktivní vzdělávací seminář zaměřený na posílení kompetencí pečujících v oblasti práce s dítětem s poruchou 
soustředění a hyperkinetickou poruchou, případně se specifickými poruchami učení. Cílem je seznámit pěstouny 
se základními pojmy, symptomy, které je mohou upozornit na poruchu, kdo může poruchy diagnostikovat a poskytnout 
informace k možnosti reedukace a kompenzace problémů. Problémy spojené s poruchami chování. Spolupráce 
s institucemi a školou. ADHD, SPVU a jejich projevy a možná kompenzace pro dospělost a budoucí úspěšné začlenění dítěte 
do společnosti. 
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PRAVIDLA ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY  

Přihlášením na semináře pořádané organizací Cestou necestou přijímá účastník tato pravidla účasti na vzdělávání pro 
pěstouny v uvedeném znění. 
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

 Telefonicky na čísle 739 482 877, e-mailem na adrese pestouni@cestounecestou.org 

 Kapacita seminářů je omezena. Při včasném přihlášení máte větší možnost výběru 
z nabízených seminářů. Při pozdějším přihlašování hrozí, že budou některé semináře již 
obsazeny.  

 Konání seminářů, na něž jste přihlášeni, Vám vždy dopředu potvrdíme. 

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

MÍSTO KONÁNÍ  Cestou necestu, z.ú., Zborovská 44, Praha 5.  

 Doprava: metro zastávka Anděl -> tramvaj 9, 12, 15, 1, 25 zastávka Švandovo divadlo. 

OMLUVA ZE 

SEMINÁŘE 

 Nemůžete-li se na vzdělávací akci dostavit, prosím omlouvejte se co nejdříve telefonicky či 
SMS zprávou na telefonním čísle 739 482 877, e-mailem na adrese 
pestouni@cestounecestou.org  

 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. 

 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 24 hodinovou vzdělávací povinnost. 

PŘÍCHOD A 

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 vzdělávání. Do absolvovaných hodin vzdělávání bude v takovém případě 
započtena pouze doba skutečné účasti na semináři. 

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. Pro stravování je také možné využít některou z okolních restaurací. 

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 kterou 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 lépe vědět rady, čemu byste rádi 
hlouběji porozuměli, čeho se obáváte nebo co Vás trápí.  

 Budeme rádi, když se v rámci seminářů 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. 

http://www.cestounecestou.org/
mailto:info@cestounecestou.org
tel:/--+420%A0605%A0203%A0876
mailto:pestouni@cestounecestou.org
mailto:pestouni@cestounecestou.org
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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,z.ú. 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 NEJPOZDĚJI 14 DNÍ PŘED 
KONÁNÍM SEMINÁŘE. Po tomto termínu již nemůžeme hlídání Vašeho dítěte zajistit. 
Výjimkou je situace, kdy není naplněna kapacita skupinky hlídaných dětí. 

 Při objednání hlídání dítěte budou upřednostněni ti zájemci o hlídání, kteří se ozvali jako 
první. 

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

 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. 

 Nenahlášené dítě Vám pohlídat nemůžeme. Není ani možné nechat dítě v prostorách 
vzdělávání bez dozoru ani jej vzít s sebou na seminář. Účast dětí (ani miminek) 
v přednáškové místnosti v průběhu semináře není možná! Účastník s nehlídaným dítětem 
se tedy nemůže semináře zúčastnit a bude odeslán domů.  

 Hlídání dětí probíhá v prostorách, které nejsou dětským koutkem ani nejsou přímo určeny 
k hlídání dětí.  

 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 čekají 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. 

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.  

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 

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 nebo 
na e-mailové adrese pestouni@cestounecestou.org 

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