
 

 
CESTOU NECESTOU 

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ - I. POLOLETÍ ROKU 2023 
 
 

1.  ŽIVOT V ÚSTAVNÍ PÉČI – workshop 
Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou 

středa 18. 1. 2023 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Zveme Vás na workshop, na kterém si přiblížíme téma života v ústavní péči, se kterým se mnoho z vás mělo možnost setkat 
skrze svěřené děti do pěstounské péče. Ústavní péče je jedna z forem náhradní rodinné péče. Zajímá vás, jak se děti 
dostanou do ústavní péče, jaké to tam je a jak se tam dětem žije? Na našem workshopu se dozvíte, jak to v ústavu chodí 
a jaké jsou příběhy dětí, pro které je ústav domovem. Pozvání na workshop přijali též zajímaví hosté s letitou zkušeností 
s ústavní péčí.  
 

2.  DUŠEVNÍ PORANĚNÍ DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, JEHO PORJEVY 
A PRÁCE S NÍM - seminář 
Jan Vališ, Dis terapeut, poradce pro mládež, lektor  

sobota 28. 1. 2023 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Do pěstounské péče přicházejí děti, které ve svém životě prožily minimálně jednu velmi těžkou událost ovlivňující jejich 
duševní zdraví. Během semináře si budeme povídat o tom, jak se tyto události projevují v životě dětí a jak jim, jako jejich 
blízcí, můžeme pomoci. 
 

3.  PRÁCE S RODINNÝM SYSTÉMEM  - seminář 

Mgr. Kateřina Neubauerová sociální pedagog, terapeutka, lektorka  
středa 22. 2. 2023 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Řád rodinných vztahů odráží spokojenost a pocit sounáležitosti v rodinném prostředí, kde vztah dvou ovlivňuje třetího, 
aniž bychom si toho kolikrát byli vědomí. Ukážeme si řád v rodinných vztazích, při kterém se všem zúčastněným daří dobře. 
Ukážeme si také ,,neřád" na pohádce o Popelce či Sněhurce. Povíme si o transgeneračním přenosu emocí a vzorců, 
které nás mohou ovlivňovat do té doby, než-li si uvědomíme, kam opravdu patří a začneme nahlížet na situace tady a teď 
skrze přítomnost a ne minulé zážitky.  
 

4.  INFEKČNÍ NEMOCI – PREVENCE A PODPORA IMUNITY  - seminář 

PhDr. Mgr. Jakub Jestřáb, MBA lektor a metodik pro zdravotně-sociální péči  
sobota 25. 2. 2023 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Seminář seznamuje účastníky s nejčastějšími nemocemi dětského věku. Po absolvování budete schopni rozeznat 
jednotlivá onemocnění, rozhodnout se, kdy je nezbytné navštívit lékaře či způsoby, kterými lze onemocnění předcházet. 
Diskuse nabídne prostor pro získání aktuálních informací o povinných a dobrovolných očkováních od narození do 18 let. 
Dozvíte se také, jaké přínosy očkování má a kdy je nejvhodnější jej s dítětem podstoupit. 
 

5.  KDYŽ STŮNĚ ŠKOLÁK / PŘEDŠKOLÁK  - seminář 

PhDr. Mgr. Jakub Jestřáb, MBA lektor a metodik pro zdravotně-sociální péči  
sobota 25. 2. 2023 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Stonání se nikomu nevyhýbá a u dětí v kolektivu toto platí dvojnásob. Nejen proto seminář připravuje rodiče na to, 
jak s dětmi „správně stonat“. Po absolvování budete vědět, jak s dětmi během nemoci komunikovat, rozeznáte základní 
příznaky a zvládnete se orientovat v základních postupech léčby (volně prodejná léčiva, výživa a hydratace, aplikace tepla 
a chladu a mnohé další). Kromě jiného se budeme věnovat také febrilním křečím nebo akutnímu zánětu hrtanové příklopky 
(Epiglotitis acuta). 



 

6.  RODINNÉ TRADICE A RITUÁLY - klub pěstounů 

Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou 

středa 22. 3. 2023 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Tradice a rituály propojují od nepaměti život člověka s proudem času, přírodními cykly a životem společnosti, ve které žije. 
Pomáhají udržet řád, posilují pocity sounáležitosti všech členů rodiny, zajišťují nám vzájemné napojení, naladění 
a společný prožitek. S blížícími si svátky jara budeme společně vzpomínat a sdílet, jaké rituály jsme zažívaly jako děti, 
ve kterých pokračujeme dál v naší současných rodinách a nebo které bychom rádi obnovili. Podělíme se o zvyky a recepty, 
které jsme v našich rodinách měli či máme a  vyrobíme si malou velikonoční dekoraci.  
 

7.  PODOVDNÍCI NA INTERNETU A JAK JIM NENALETĚT ?  - seminář 
kpt. Bc. Pavel Schweiner senior lektor a konzultant poradny E-Bezpečí, 
kriminalista zabývající se kybernetickou kriminalitou   
 

sobota 25. 3. 2023 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Seminář seznámí účastníky s různými trendy podvodného jednání ve virtuálním prostoru, které však mají mnohdy přesah 
i do světa reálného. Seminář přinese informace, jak tyto podvody rozpoznat a jak se jim bránit. Zaměří se například 
na podvodné internetové nabídky, podvodné inzeráty, jak prověřit solidnost internetového obchodu, podvodné bazarové 
nabídky, bezpečnost internetových plateb nebo na rizika poskytování osobních údajů ve virtuálním prostoru. Seznámí dále  
účastníky s tím, co jsou to tzv. Scamy, Phisingové útoky nebo Anydesky. A bude se též věnovat fenoménu falešného 
bankéře či výhodnosti investic do kryptoměn. 
 

8.  TAJEMSTVÍ DĚTSKÉ DUŠE – POODHALTE SKRYTOU ČÁST LEDOVCE 
online seminář 

Mgr. Alena Vávrová dětská psycholožka a psychoterapeutka, poradkyně pro 
rodiče a rodinná terapeutka, ředitelka Institutu dětského poradenství a terapie 
INDEPT s. r.o. 

středa 29. 3. 2023 
16:00 - 19:00 (3 h) 

online seminář 

Seminář nám objasní, jak se vyznat v prožívání a potřebách našich dětí. Situace, do kterých se děti dostávají, a my s nimi, 
mohou totiž pro nás být velmi často nepřehledné a není jednoduché pochopit, co se vlastně s dítětem a námi děje a tím 
pádem nevíme odkud začít situaci rozmotávat a na co se zaměřit nejdříve. Seminář představí způsob, který je možné využít 
jak v přístupu k dětem, tak v přístupu k dospělým lidem a který nám pomůže, abychom se rychleji vyznali v tom, co se asi 
s kým děje, a podle toho mohli k dotyčnému přistupovat tak, abychom dosáhli porozumění a lepšího pocitu všech 
zúčastněných. 
 

9.  DUHOVÝ SVĚT – V JAKÉM SVĚTĚ SE NAŠE DĚTI DNES HLEDAJÍ A CO SE 
VZLASTNĚ DĚJE KOLEM GENDERU, POHLAVÍ A QUEER  - seminář 

Mgr. Lenka Fořtová psychoterapeutka, speciální pedagožka  

úterý 4. 4. 2023 
16:00 – 19:00 (3 h) 

Seminář přinese seznámení se základními pojmy tématu queer a informace, jak o tomto tématu s dětmi i druhými 
komunikovat tak, abychom nechtěně neublížili. Dozvíme se, jak  můžeme děti při hledání identity podpořit a kam se obrátit 
o radu. Seminář přinese též informace o queer tématu v médiích, filmu a literatuře. Součástí semináře bude i sdílení 
zkušeností, prostor pro otázky a společné hledání odpovědí na ně. 
  

10.  STRAVA, ŽIVOTNÍ STYL, DĚTI A MY - seminář 

Milena Šalomounová lektorka pro zdravý životní styl a jógu 

středa 19. 4. 2023 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Praktický seminář nabídne informace, tipy a techniky z oblasti zdravé, kvalitní a vyvážené stravy a možnost seznámení 
se s tím, jak jednoduše se vyznat v tom co je pro nás dobré a co už ne. Zaměří se také na podporu zdravého každodenního 
životního stylu dítěte a celé rodiny a podpoří nás v tom, jak zvládat každodenní stres a nároky na nás kladené. 
 



 

11.  ACH TA ŠKOLA! ANEB KDYŽ TO VE ŠKOLE NEJDE  - seminář 

Mgr. Petra Priknerová speciální pedagožka a psychoterapeutka 
sobota 22. 4. 2023 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Škola je základ života…  ale občas je těžké tomu celému rozumět… V rámci semináře se zaměříme na témata související 
se školní docházkou dětí … od problémů dětí (specifické poruchy učení, ADHD, šikana) … po možnosti podpory žáků, 
které škola má, a jak této podpory případně docílit, pokud se škola nemá k akci …  Během setkání bude příležitost 
k vzájemné diskusi a kladení konkrétních otázek. 
 

12.  EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE, JAKO ZÁKLADNÍ PILÍŘ RODINNÉ POHODY  

seminář 
Mgr. Kateřina Neubauerová sociální pedagog, terapeutka, lektorka 

sobota 22. 4. 2023 
14:00 – 18:00 (4 h) 

Komunikace je základním pilířem rodinné pohody. Pojďme si povědět a popřípadě vyzkoušet  efektivní komunikaci 
na úrovni emocí, potřeb a očekávání a najít cestu z konfliktů v komunikaci rodič - dítě.  Život je  jednou nahoře, jednou 
dole. Mír a pocit sounáležitosti střídá zlost a hádku.  Život plyne v protikladech a  konflikty jsou přirozenou součástí našeho 
soužití a je dobré se naučit je vyřešit tak, aby také po hádce, jste se spolu doma cítili jako v pohádce. Konflikty, které spolu 
lidé překonají, posouvají a prohlubují jejich vztah.  Nevyřešené konflikty se naopak mezi lidi staví v podobě drobných 
výbuchů pocitů zlosti a následného pocitu osamocení  a nejistoty ve vztahu, což vyčerpává a vzájemně nás od sebe 
navzájem vzdaluje.  
 

13.  JAK PODPOŘIT DÍTĚ, ABY USTÁLO NÁROKY ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ?  
online seminář  
Jan Vališ, DiS. terapeut, poradce pro mládež, lektor 

úterý 9. 5. 2023 
16:00 – 19:00 (3 h) 

online seminář 

Seminář bude zaměřen na to, jak podpořit děti různého věku v situacích, které s sebou přináší školní docházka. Budeme 
mluvit o práci se stresem, vyrovnání se se školním neúspěchem, nezapadnutí do kolektivu, ale také o tom, na koho 
se obrátit při řešení jednotlivých situací. 
 

14.  FILMOVÝ KLUB S DISKUZÍ – klub pěstounů 

Klíčoví pracovníci DPR Cestou necestou   
středa 17. 5. 2023 
9:15 – 12:15 (3 h) 

Zveme vás na dopolední posezení u kvalitního filmu s přesahem do životních témat kolem dětí, rodičovství apod. O filmu 
budeme následně diskutovat v malých skupinkách a nebude chybět káva, čaj či něco drobného k zakousnutí.  
 

15.  PROČ JE VÝCHOVA DĚTÍ S PORUCHOU CITOVÉHO POUTA TAK 
SPECIFICKÁ? - seminář 

Mgr. Kateřina Mrzenová speciální pedagožka a dětská terapeutka 
sobota 20. 5. 2023 
9:15 – 13:15 (4 h) 

Děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, si nesou do života velkou zátěž. Často neměly ve svém raném 
dětství na dosah blízkou vztahovou osobu, která by naplňovala jejich potřeby. Některé z nich strávily část svého raného 
dětství v ústavní péči a naučily se spoléhat jen samy na sebe. Tyto zážitky významným způsobem ovlivňují to, jak se vztahují 
k sobě samotným i ostatním lidem. Na semináři se dozvíte, jaké druhy poruchy citového pouta existují, jakou podporu děti 
s touto poruchou potřebují a proč u nich často nefungují běžné výchovné přístupy. Ze semináře budete odcházet 
s rozšířeným náhledem na potřeby těchto dětí a tipy, jak s nimi konkrétní zátěžové situace řešit a jak je podpořit na jejich 
nesnadné životní cestě. 
 

16.  PRVNÍ POMOC, KDYŽ NÁM TO DOMA DRHNE - seminář 

Ing. Marie Macounová rodinná psychoterapeutka, lektorka 
středa 7. 6. 2023 
9:15 – 12:15 (3 h) 

V každém vztahu i v každé rodině mohou někdy přijít období, kdy si nerozumíme, zažíváme únavu, podrážděnost, 
nespokojenost nebo pochybnosti. V průběhu semináře si budeme o těchto situacích povídat a společně hledat způsoby, 



 
jak vztahům opět dodat šťávu, vrátit spokojenost, vylepšit komunikaci tak, aby všichni zúčastnění měli opět možnost 
pocítit vzájemnou blízkost, bezpečí a  sounáležitost. 
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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
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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