
 

 
CESTOU NECESTOU 

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ - II. POLOLETÍ ROKU 2022 
 
 

1.  JAK FUNGUJE TERAPIE    
Mgr. Lenka Fořtová psychoterapeutka, speciální pedagožka 

středa 14. 9. 2022 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Seminář účastníky seznámí s principy fungování psychoterapie a představí ukázky některých terapeutických přístupů 
a metod u dětí, dospělých i rodin (př. duální vývojová psychoterapie a poruchy citového pouta, terapie hrou, Theraplay, 
terapie hrou v pískovišti). Seminář se též zaměří na specifika psychoterapie u pěstounských rodin a dětí vyrůstajících 
v nové rodině – tedy dětí s komplexním vývojovým traumatem.  Účastníci se dále dozví, co je v terapii přípustné a bezpečné 
a v rámci společné práce se lektor zaměří na dotazy a témata se kterými účastníci přichází. 

2.  JAK TRÁVIT ČAS S DĚTMI, JAKO PODPORA VZTAHU A PREVENCE 
RIZIK  
Bc. Jan Šeřík, Dis. sociální pracovník, krizový intervent, lektor 

sobota 24. 9. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Co budeme dělat? Nuda? Problémová komunikace? Nějak se zabaví... A víme jak? Na semináři se dozvíte o důležitých 
aspektech trávení volného času u dětí. Podíváme se společně na téma trávení volného času, jako na jeden ze základních 
pilířů zdravého vývoje dítěte. Interaktivní formou si účastníci vyzkouší pedagogické, sociální a sebezkušenostní přesahy 
organizovaného volnočasového vyžití. Součástí semináře je i téma rizikového chování u mladistvých a dětí, ve kterém 
se zaměříme na prevenci. Po absolvování tohoto semináře budete odcházet s novými možnostmi a pohledem na trávení 
volného času.  

3.  WORKSHOP 

Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou 
středa 12. 10. 2022 
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. 

4.  VÍKENDOVÝ VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO PĚSTOUNY A DĚTI 
Mgr. Lucie Salačová metodička, odborná garantka NRP, facilitátorka, krizová 
interventka, lektorka modelu PRIDE                                                                                      
Ing. Bc. Júlia Dlasková vedoucí DPR, absolventka dlouhodobého 
sebezkušenostního výcviku v psychoterapii                                                            
Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou 

pátek 14. 10. - 
neděle 16. 10. 2022 

Víkendový vzdělávací pobyt určený pro pěstouny a děti v pěstounské péči. Cílem pobytu je zvyšování kompetencí pěstounů 
a dětí v pěstounské péči v oblasti identity dítěte, kontaktu a vztahu s biologickými rodiči. Účastí na vzdělávacím pobytu 
je možné naplnit 16 hodin vzdělávání pěstounů. Podrobné informace ke vzdělávacímu pobytu naleznete v samostatné 
nabídce pobytu.  

Vzdělávání pěstounů bude zajištěno lektorkami Mgr. Lucií Salačovou a Ing. Bc. Júlií Dlaskovou. Rozvojový program pro děti 
bude zajištěn odbornými lektory z řad klíčových pracovníků Cestou necestou. 



 

5.  DĚDICKÉ PRÁVO SE ZAMĚŘENÍM NA ZÁVĚTI A ODKAZY 

Mgr. Markéta Tillerová advokátka v oblasti rodinného práva 
sobota 5. 11. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Seminář se zaměří na právní úpravy dědického práva se zaměřením na právní postavení dítěte v pěstounské péči, možnosti 
zahrnutí dítěte v pěstounské péči do pořízení pro případ úmrtí pěstouna a na otázky dědických nároků dětí v pěstounské 
péči po jejich bio rodičích. Seminář se též bude věnovat dluhům a dědictví. 

6.  JAK VYCHOVÁVAT INTROVERTNÍ x EXTROVERTNÍ DÍTĚ ?  
Ing. Marie Macounová rodinná psychoterapeutka, lektorka 

středa 9. 11. 2022 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Jedno dítě potřebuje stále společnost, o samotě se nudí a strádá. Druhé dítě si nejraději zaleze do svého koutku, kde 
si v klidu něco kutí, čte, kouká do prázdna a společnost příliš nevyhledává. Poznáváte v tom své dítě, případně sebe? Na 
semináři se zaměříme na to, co jedněm i druhým pomáhá v životě, zapojit se mezi druhé, kvalitně si odpočívat a zároveň 
zvládat i pro ně nepříznivé situace. 
 

7.  JAK VÉST DĚTI KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ 
PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 

sobota 26. 11. 2022 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Orientace v současné postfaktické době od nás vyžaduje nové způsoby uvažování. Základním nástrojem je kritické 
hodnocení kvality informací, se kterými jsme denně obklopeni. Informace jsou však často zcela rozporuplné a ne vždy 
prezentované pouze se záměrem informovat. Tato skutečnost často vede k šíření dezinformací, propagandy, lží, hoaxů a 
řady dalších negativních jevů. Informační gramotnost je tak nezbytná ne jen pro praktické činnosti, ale i pro učení.  
Vzdělávací seminář bude zaměřený na dva základní cíle. Primárně na posílení kompetencí pečujících v oblasti kritického 
myšlení, vyšší informační gramotnosti a náhledu. Následně k podpoře pěstounů při výchovy ke kritickému myšlení 
svěřených dětí. V neposlední řadě pak seminář nabízí informace, jak preventivně chránit dítě i sebe před nebezpečím 
spojeným s působením dezinformací a dalších negativních vlivů.  
 

8.  JAK MLUVIT S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI O SEXU  

PhDr. Vladimír Šik psycholog a psychoterapeut 
sobota 26. 11. 2022 
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. 

 

 

NEJSTE V TOM SAMI!  

PODPŮRNÁ SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA PRO NÁHRADNÍ RODIČE – cyklus 7 středečních setkání                                                                
Mgr. Lucie Salačová metodička, odborná garantka NRP, facilitátorka, krizová interventka, lektorka modelu 
PRIDE                                                                                                                                                                                     
Ing. Bc. Júlia Dlasková vedoucí DPR, absolventka dlouhodobého sebezkušenostního výcviku v psychoterapii 

21. 9. 2022 
16:00 – 19:00 

2. 11. 2022 
16:00 – 19:00 

7. 12. 2022 
16:00 – 19:00 

11. 1. 2023 
16:00 – 19:00 

22. 2. 2023 
16:00 – 19:00 

22. 3. 2023 
16:00 – 19:00 

19. 4. 2023 
16:00 – 19:00 

Podpůrná sebezkušenostní skupina vytváří bezpečný  prostor pro sdílení a výměnu zkušeností, starostí i radostí s výchovou 
přijatých dětí, které se ocitli v systému NRP a které si sebou nesou svoji životní historii, traumata a osobní příběhy často 
velmi zatěžující. Na setkání pěstouni sdílí vzájemně zkušenosti s pěstounstvím, které s sebou nese jistá specifika, jako např. 
kontakty dětí s biologickou rodinou, soužití přijatých a biologických dětí apod.  



 
Skupina dává možnost  

 Sdílení a řešení výchovných otázek a problémů přijatých dětí 

 Vzájemná podpora pěstounů prožívajících podobné situace 

 Eliminace pocitu izolace při řešení různých specifických situací souvisejících s pěstounstvím 

 Lepší porozumění svěřenému dítěti i sobě samé/mu 

 Větší pochopení pro to, co se s dítětem děje 

 Možnost nahlédnout své problémy jinak 

 Podporu v těžkých situacích 

Skupina je uzavřená, s max. 15 účastníků. 
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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. 
 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 Důležitou součástí výkonu pěstounské péče je také vzdělávání, které je pro pěstouny 
povinné ze zákona v rozsahu 24 hodin za rok a to v průběhu 12ti měsíců po sobě jdoucích 
od data uzavření vaší první Dohody o výkonu pěstounské péče. 

 Rádi bychom Vám pomohli naplnit Vaši vzdělávací povinnost pěstounů a to především 
zajímavým, přínosným a pro Vaši výchovu a péči o svěřené dítě prakticky využitelným 
způsobem. 

 Z tohoto důvodu pro Vás každoročně připravujeme nabídku vzdělávání, ze které si můžete 
vybrat vzdělávání podle Vašich potřeb tak, aby Vám bylo pří výchově a péči  o svěřené dítě 
podporou a pomocí. 

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: metrem do zastávky Anděl -> tramvají do zastávky Švandovo divadlo. 

OMLUVA ZE 

SEMINÁŘE 

 Nemůžete-li 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. Děkujeme! 

 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 
seminářů dostali odpověď. 

http://www.cestounecestou.org/
mailto:info@cestounecestou.org
tel:/--+420%A0605%A0203%A0876
mailto:pestouni@cestounecestou.org
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 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. 

POTVRZENÍ O 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 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 náročně, 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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