
 

 

 

Vzdělávání pěstounů v roce 2019 

4hodinové dopolední v pracovní dny a 6hodinové v sobotu 

Místo konání: 

Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín,z.s., Zbrojnická 7, Děčín IV, 

budova bývalé Komerční banky, výtahem do 2. patra a od výtahu dveře vlevo 

K dispozici bude káva, čaj, voda a něco dobrého na posilněnou. 

 

Rodiče ve VTOS a drogově závislí rodiče 

6hodin 

9.3.2019 - sobota 

začátek  9:00 – 16:00 (30min přestávka) 

cena 800,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. - FUTURUM 

 

Anotace: 

Spolupráce s biologickými rodiči, představuje pro pěstouny i děti často řadu specifických problémů 

a konfliktních. Problémy závislých rodičů představují různá další rizika nejenom v kontaktu s dětmi, 

ale i z hlediska možné biologické podmíněnosti závislostního chování. V semináři se zaměříme na 

rozbor problémů v oblasti práce s rodičem s kriminální minulostí, různými typy závislostního 

chování s a hlavně možný postup a řešení. Budeme pracovat s konkrétními problémy a nabídkou 

účastníků semináře, s cílem pomoci jim zorientovat se v problému a umět věci lépe řešit. 

  

Připravené okruhy k tématu:  

Specifika komunikace a kontaktu s rodičem ve VTOS. Podpora vězeňské služby v péči o 

resocializaci odsouzených, spolupráce PMS u navrátivšího se jedince z VTOS, možné scénáře 

spolupráce pěstounské rodiny  s biologickým rodičem s kriminální minulostí. Závislostní chování, 



možnosti léčby, perspektiva vyléčení a recidivy.  Jak připravit a chránit dítě před traumatem se 

setkání s problematickým biologickým rodičem, hranice nucení dítěte ke styku s biologickou 

rodinou, práce s traumatem dítěte z biologické rodiny, nastavování stejných pravidel v pěstounské i 

biologické rodině.  Dítě v pubertě a závislý rodič. Možnosti podpory spolupráce s biologickou 

rodinou odborníky (VSČR, PMS ČR, OSPOD, doprovázející organizace, apod.), práce 

s rozporuplným vztahem dítěte k biologickým rodičům a další.  

 

Metody:  

Interaktivní seminář vycházející z andragogických principů, reagující na moderní poznatky 

k danému tématu, ale i individuální potřeby účastníků. Seminář je svoji odbornou úrovní vždy 

přizpůsoben na začátku zjištěným vstupním znalostem a potřebám pěstounů. V semináři je ponechán 

dostatečný prostor pro individuální dotazy a pomoc. Seminář je doplněn praktickými ukázkami za 

využití multimediálních materiálů, statistik a psychologicky orientovaných technik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Co to znamená, když dítě něco bolí II. 

4hodiny 

21.3.2019 –čtvrtek  

začátek  9:00 – 13:30 (30min přestávka) 

cena 500,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor:  PhDr.et. Mgr. Sofie Wernerová Dimitrovová- psycholožka 

 

O čem to bude:  

Vleklé zdravotní potíže jsou vždy nepříjemné. Někdy se ale stane, že ani série různých vyšetření 

neodhalí jasnou příčinu onemocnění či zdravotního problému. Léky  nezabírají, rejstřík možností, 

jak tělo vyléčit se vyčerpává. V takových případech však možná uzdravení nepřichází proto, že pro 

účinnou léčbu je potřeba mnohem více než znát chorobopis. Na vině totiž může být zátěžová životní 

situace, narušené vztahy v rodině či jiné problémy z duševní nebo sociální oblasti. 

Uvádí se, že až čtyřicet procent pacientů přicházejících do ambulancí má obtíže, jejichž příčina není 

zjištěna a jsou u nich zřejmé psychosociální souvislosti. To znamená, že jejich potíže jsou reálné, ale 

klasické léčebné postupy u nich nezabírají . Tito pacienti takzvaně somatizují. Původ nemoci je tedy 

například ve složité či neřešené životní situaci, ve které se dlouhodobě nemocní nacházejí. Toto se 

promítne na tělesné úrovni, ve formě nějakého zdravotního problému či nemoci. 

Děti oproti dospělým nejsou schopny ještě přesně slovně vyjadřovat své emoce, mnohem častěji tedy 

„komunikují tělem“. Není proto vůbec překvapující, že u dětí se psychosomatické poruchy objeví 

snáze a častěji než u dospělých. 

Zvýšený výskyt psychosomatických onemocnění u dětí lze vysvětlit například i tím, že dítě není 

schopno aktivně ovlivnit situaci, která v něm vyvolává stres, úzkost nebo rozporuplné pocity. A tak 

se jeho, často potlačované, emoce promítnou na tělesné úrovni. Onemocnění pak velice často 

představuje útěk od nějakého pro dítě neřešitelného problému či zátěžové situace, a to nejen v rámci 

rodiny, ale také ve školním či jiném vrstevnickém kolektivu. 

• Již jste se s něčím takovým někdy setkaly? Trápila bolest i vaše dítě? Chtěly byste se o tedy 

o této problematice dozvědět více? 

• Přednáška je koncipována jako diskuse, do které můžete  vnést i vlastní příběhy.  

• Zdravotní potíže u dětí je vždy třeba zasadit do rodinného kontextu celé situace. 

• Vysvětleni psychosomatických onemocněních bude na konkrétních příkladech z praxe. 

 

 



 

Proč děti zlobí, výchova a pozitivní pozornost 

4hodiny 

 

10.4.2019 – Středa 

začátek  9:00 – 13:30 (30min přestávka) 

cena 500,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor:  Mgr. Zdena Zuzana Bednářová 

 

Cíl:  

   V tomto tématu se budeme nejprve zabývat osobou rodiče a seznámíme se s pojmem dostatečně 

dobrý rodič. Pojmenujeme, proč děti zlobí, co může být skryto za zlobením, jaké neuspokojené 

potřeby může dítě zlobením vyjadřovat a zmíníme se o zlobení ve vztahu k věku dítěte. Společně 

zmapujeme, co je nevhodné chování a zlobení u dětí a budeme hledat jeho příčinu. Budeme 

reflektovat své vlastní reakce (prožívání, myšlení, jednání) a hledat strategie na zvládání zlobení. 

Budeme mluvit o důležitosti důslednosti a režimu a strategiích, které rodičům napomáhají, aby byli 

důslední. 

   Seznámíme se s pojmy pozitivní pozornost a pozitivní zpětná vazba, kázeň spojená s trestem a 

kázeň spojená s učením, technikou zklidnění.  

   Budeme pracovat s příklady z praxe a modelovými situacemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Role prarodiče versus role vychovatele 

6hodin 

4.5.2019 - sobota 

začátek  9:00 – 16:00 (30min přestávka) 

cena 800,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. – FUTURUM 

 

Anotace:  

Sociální role rodiče a prarodiče je principálně odlišná. Prarodiče se tak v pěstounství v biologické 

příbuznosti potkávají s určitým střetem rolí a tím i potenciálních problémů.  Cílem semináře je 

pojmenovat tyto problémy a pomoci jim v dovednostech, jak postupovat v kritických a složitých 

momentech, jak pracovat sami se sebou a efektivně trávit v rodině společný čas tak, aby podporoval 

rozvoj dětí a soudržnost rodiny a byl pro všechny příjemně naplněný. 

 

Rámcová náplň vzdělávání: 

Jak se vyrovnat se střetem sociálních rolí v biologické příbuznosti dítěte. Je možné být babička a 

vychovatel současně? Střet rolí ve vztahu a postoji k vlastním biologickým dětem (rodičům 

pěstounského dítěte) v roli rodiče. Jak pracovat s tím, když se biologické matka staví vůči dítěti do 

role kamarádky či staršího sourozence. Práce s potřebami dítěte z pohledu generace vychovávajícího 

prarodiče. Spolupráce pěstounů a nastavení komunikace ve vícegenerační pěstounské rodině. 

Problémy vznikající v rozdílném pohledu na výchovu, hodnoty, sexualitu, vzdělání, sociální sítě a 

jak je v pěstounské rodině efektivně řešit. Zvládání hyperaktivních projevů dětí a potřeb fyzického 

vybití z pohledu možností starších pěstounů (babičky a dědové). Jak předejít syndromu vyhoření a 

duševní hygiena pěstounů ve vícegenerační rodině s více dětmi. 

 

Metody:  

Interaktivní seminář reagující na potřeby účastníků, snaha pracovat s problémy a konkrétními 

příběhy pěstounů, úroveň odborných informací je přizpůsobena schopnostem a znalostem skupiny.  

 

 

 

 



 

 

Finanční gramotnost dětí 

2hodiny 

13.5.2019 - pondělí 

začátek  15 00 – 17 00  

Osnova: 

• Náklady na bydlení  

o Nájemné 

o Služby 

o Hypotéky 

o Nákupy – celkové výdaje, přehled cen, slevové akce 

o Paušály na telefony 

o Rodinný rozpočet – složenky, podací lístky 

• Zboží na splátky, „výhodná cena“, kreditní karty 

• Obchodní podmínky společností 

o Na co je potřeba si dát pozor 

• Mzda 

o Minimální mzda 

o Minimální hodinová mzda (co si lze koupit za jednu hodinu práce?) 

• Podpora v nezaměstnanosti, hmotná nouze, státní sociální podpora 

• Dluhy 

o Jak vznikají? 

o Co to je? 

o K čemu mohou vést? 

o Inkasní společnosti 

o Průměrný dluh u lidí do 26 let 

o Zdravé a nezdravé zadlužení 

• Exekuce 

o Mapa exekucí – kolik mladých lidí má v současné době exekuce 

o Centrální evidence exekucí 

o Exekuce a majetek – koupě majetku (např. auta) od člověka v exekuci 

o Srážky ze mzdy a nezabavitelná částka 

 

 

 

 

 



 

 

Rozvoj sebeúcty a sebevědomí u dítěte 

4hodiny 

 

15.5.2019 – Středa 

začátek  9:00 – 13:30 (30min přestávka) 

cena 500,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor:  Mgr. Zdena Zuzana Bednářová 

 

Cíl:  

Sebevědomí a sebeúcta rodiče se často odráží na výchově dětí a na rozvíjení jejich sebeúcty. 

V uvedeném tématu proto budeme reflektovat nejprve sebevědomí a sebeúctu rodičů a zamyslíme se 

nad tím, jak naši rodiče rozvíjeli naše sebevědomí a sebeúctu. Definujeme si rozdíly mezi 

sebevědomím a sebeúctou a budeme mluvit o významu budování těchto hodnot u dítěte, zmíníme 

cesty k budování sebevědomí u lidí a budeme se zamýšlet na jejich začleněním do výchovy dítěte. 

Pojmenujeme, co napomáhá a co brzdí rozvoj sebeúcty u dětí, dále budeme mluvit o významu 

komunikace rodiče s dítětem, zmíníme respektující komunikační dovednosti a asertivní komunikaci. 

Zároveň se seznámíme s nevhodnými způsoby komunikace s dítětem a naučíme se rozpoznávat 

komunikační styl, který nejčastěji používáme při výchově dětí. Některé dovednosti si vyzkoušíme 

na modelových situacích. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nikdo nesmí ubližovat 

4hodiny 

 

27.5.2019 – pondělí 

začátek  9:00 – 13:30 (30min přestávka) 

cena 500,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor:  Mgr. Markéta Závěrková-psychoterapeutka 

 

Cíl:  

   Tento kurz bude zaměřen na popis a vysvětlení jednání, které způsobuje psychickou či fyzickou 

újmu v rámci péče o svěřené dítě. Bude se zabývat tématy jako zanedbávání, týrání a zneužívání. 

Zjednodušeným způsobem bude upozorňovat na dopady takového jednání, které má, jak pro osobu, 

která je tomuto jednání vystavena, tak pro osobu, která takové jednání provádí (a to i v nevědomosti 

nebo svou pasivitou). Bude se zabývat stavy, kdy je péče o dítě minimálně nedostatečná až po péči, 

která ho ohrožuje ve zdravém vývoji, životě (např. nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, 

sexuální zneužívání jakoukoli osobou, zneužívání k páchání trestné nebo jiné protiprávní činnosti). 

   S účastníky semináře se zamyslíme nad důvody, které vedou k tomu, že se setkáváme s dětmi, 

kterým je ubližováno. Kromě příčin a faktorů, které toto riziko zvyšují, zmapujeme i formy 

„ubližování" (aktivní, z nedbalosti, fyzické, psychické, týrání, zneužívání či zanedbávání). Seminář 

nabídne různé možnosti přístupu výchovy a respektu k projevům a potřebám dětí, nabídne možnosti 

odborného řešení. Součástí budou také informace o trestní odpovědnosti a legislativnímu vymezení 

„ubližování dětem". 

  



 

Dítě s problémovým chováním-lhaní, proč zlobí a soustředění 

4hodiny 

 

10.9.2019 – úterý 

začátek  9:00 – 13:30 (30min přestávka) 

cena 500,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor:  Mgr. Markéta Závěrková-psychoterapeutka 

 

Cíl:  

   Každý člověk je originál, má své zvláštnosti, potřeby, způsoby, jak žije svůj život, u dítěte se 

k tomu ještě připojuje proměnlivost a nároky na pocit jistoty, lásky a bezpečí během jednotlivých 

vývojových obdobích. Seminář poukáže na obecné aspekty podporující problémové chování na 

straně dítěte, výchovného prostředí a nabídne možnosti řešení ať již v podobě změny výchovného 

přístupu, diagnostického procesu či kompenzačního a léčebného postupu. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zdravý konflikt neškodí 

6hodin 

28.9. 2019 - sobota 

začátek  9:00 – 16:00 (30min přestávka) 

cena 800,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. – FUTURUM 

 

Cíl:  

Seminář je zaměřen na zvládání komunikace v rodině, rozpoznání konfliktů a jejich efektivní řešení, 

jak mezi pěstouny a dětmi, tak i mezi dospělými osobami v rodině. Seminář je primárně zaměřen na 

zvýšení dovedností a kompetencí pečujících osob při práci a problémy dítěte v náhradní rodině.  

 

Okruhy tématu:  

Verbální a neverbální komunikace jako nástroj výchovy a utváření mezilidských vztahů. Typy 

konfliktů v rámci sociálních vztahů. Práce s intrapersonálními a interpersonálními konflikty v 

různých obdobích vývoje dítěte. Moc a bezmoc. Oceňování a kritika v komunikaci. Pozitivní 

komunikace, problémové výroky v komunikaci, konflikt jako cesta kupředu. Metody, nástroje a 

techniky, jak konflikty efektivně řešit. Metody řešení za účasti neutrálního prostředníka – mediace. 

Možnosti vnější a odborné podpory, funkční a efektivní přístupy ve výchově. 

 

 

Metody:  

Interaktivní seminář reagující na moderní poznatky k danému tématu, ale i individuální potřeby 

účastníků. Seminář je svoji odbornou úrovní vždy přizpůsoben na začátku zjištěným vstupním 

znalostem a potřebám pěstounů. V semináři je ponechán i prostor pro individuální dotazy a pomoc. 

Do semináře budou zařazeny praktické psychologické techniky a modelové hry, podporující 

dovednost efektivně komunikovat a řešit konflikty.  

 

 

 

 



 

 

Práce s emocemi a sebeovládání 

4hodiny 

3.10. 2019 - čtvrtek 

začátek  9:00 – 13:30 (30min přestávka) 

cena 500,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor: PhDr.et. Mgr. Sofie Wernerová Dimitrovová- psycholožka 

 

Cíl:  

  Kurz je zaměřený na získání praktických dovedností, jak zacházet s emocemi u sebe a v interakcích 

s druhými. Teorii emocí si osvojíme především v kontextu praktických cvičení. Během kurzu budou 

mít účastníci možnost podívat se na své emoce zblízka a vzájemně se inspirovat k nalézání způsobů, 

jak s emocemi zacházet. Dále jak s emocemi pracovat a schopnostmi mysli, a to jak vnitřně, tak v 

komunikaci s druhými. 

  Schopnosti, které budou v kurzu rozvíjeny, jsou základními stavebními kameny emoční inteligence. 

Ta spočívá v praktickém pochopení, jakým způsobem emoce ovlivňují jednání, vztahy, úspěchy a 

celkovou kvalitu života. Emoce jsou našimi vnitřními pomocníky, jež spoluutvářejí náš život nejen 

v rovině osobní a citové, ale mají též významný vliv na život profesní. Jsou totiž pramenem našich 

motivací a podmiňují rozhodování, výkonnost i způsoby komunikace. Emoční inteligence začíná u 

schopnosti porozumět svým vnitřním stavům, což je předpokladem jejich akceptace, zvládnutí a 

využití. 

  S tím pak souvií sebeovládání, které je také založeno na emocích. Na semináři se dozvíme, jak 

můžeme emoce prožívat a odžívat. Každý z nás vnímá situace kolem nás subjektivním dojmem. V 

případě, že zapracujeme na našem sebeovládání, dosáhneme prožitku emocí bez jakékoliv problémů.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Děti, rodič/vychovatel a škola, příprava do ní a motivace ke studiu 

4hodiny 

15.10.2019 - úterý 

začátek  9:00 – 13:30 (30min přestávka) 

cena 500,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor:  Bc. Pavel Kalpakcis 

Speciální pedagog a psychoterapeut, který se věnuje v soukromé praxi individuální a rodinné terapii, 

výchovným a vzdělávacím potížím dětí. Působí též jako učitel na ZŠ také v roli preventisty sociálně-

patologických jevů. Pracuje s ohroženými rodinami (azylové domy) a osobami se závislostí na 

návykových látkách. 

 

       Cíl:  

       V dnešní době se velice často setkáváme s faktem, že v oblasti získávání nových poznatků - učení, 

jsou děti silně demotivované a to hlavně ve vztahu ke škole a k vlastnímu procesu učení. Pravdou je 

ovšem také fakt, že dětem vlastně nikdo neřekl, jak se správně učit - jak to vlastně udělat, když se 

mám něco naučit. Školní prostředí je většinou zaměřené pouze na výkon, tj. hodnotí se objem 

získaných informací a to známkou jedna až pět. Důležitým faktem demotivace je také to, že děti 

naučené vědomosti ve svém životě vůbec nevyužijí. Jak to tedy udělat, abychom dítě alespoň trochu 

motivovali k učení? To bude tématem tohoto setkání. 

 

Seminář není pouze přednáškou, ale má aktivní formu výuky 

 

 

              

 

 

 

 

 



                

                Volný čas dětí a sociální sítě X pohyb a motivace dětí k němu 

6hodin 

19.10. 2019 - sobota 

začátek  9:00 – 16:00 (30min přestávka) 

cena 800,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. – FUTURUM 

 

Anotace:   

Seminář řeší otázku vhodně tráveného volného času dítěte, jako nástroje vývoje, rozvoje jeho 

dovedností a poznávání světa. To v souvislosti s podporou pečujících v dovednostech, jak v této 

oblasti děti podporovat v pohybových aktivitách, jak regulovat čas trávený na sociálních sítích, jak 

vytvářet a efektivně trávit čas v rodině společně tak, aby podporoval rozvoj dětí a soudržnost rodiny 

a byl pro všechny příjemně naplněny. 

 

Okruhy tématu:  

Volný čas zastává v životě každého dítěte nezastupitelnou roli a významně přispívá k optimalizaci 

jeho vývoje v kontrastu s jeho povinnostmi. Pomocí vhodně nastavené formy volného času získává 

dítě mnoho nových kompetencí ( ať již sociálních, tak i v oblasti rozvoje nadání a potenciálu) , díky 

kterým se zvyšuje nejen schopnost začlenění do kolektivu, ale také posiluje jeho sebevědomí a 

psychická odolnost. Pohybové aktivity jako protipól současného fenoménu závislosti dětí na 

moderních technologiích a sociálních sítích. Jak a čím motivovat dítě k vhodným volnočasovým 

aktivitám. Psychologické hry, kresba a techniky umožňující lepší poznání dítěte, kooperaci rodiny, 

a rozvoj specifických dovedností všech členů. Podíl volnočasových aktivit v rodině, versus zapojení 

dítěte do zájmových aktivit mimo ni. 

 

Metody:  

Interaktivní, prakticky orientovaný  seminář, reagující na moderní pedagogické poznatky k danému 

tématu, ale i individuální potřeby účastníků. Seminář je svoji odbornou úrovní přizpůsoben na 

začátku zjištěným vstupním znalostem a potřebám pěstounů. V semináři je ponechán i prostor pro 

individuální dotazy a pomoc. Seminář je doplněn praktickými reflektovanými nácviky her s využití 

multimediálních materiálů, statistik a psychologicky orientovaných technik.  

 



 

Co zajímá puberťáky, co jim přinášíme my a jak s nimi komunikovat 

4hodiny 

26.11.2019 - úterý 

začátek  9:00 – 13:30 (30min přestávka) 

cena 500,-Kč 

pro rodiny, které s námi mají sepsanou dohodu je vzdělávání zdarma 

 

Lektor:  Bc. Pavel Kalpakcis 

Speciální pedagog a psychoterapeut, který se věnuje v soukromé praxi individuální a rodinné terapii, 

výchovným a vzdělávacím potížím dětí. Působí též jako učitel na ZŠ také v roli preventisty sociálně-

patologických jevů. Pracuje s ohroženými rodinami (azylové domy) a osobami se závislostí na 

návykových látkách. 

 

       Cíl:  

       Dítě ve svém vývoji prochází různými fázemi a obdobím. Od milého, roztomilého děťátka až po 

dítě ve vzdoru. V období puberty, které můžeme definovat jako nejbouřlivější období vývoje, dochází 

ke spoustě výrazných změn. Nejedná se o změny pouze na fyzické úrovni, ale hlavně o změny na 

úrovní psychické. Dítě je díky tomu často v rozporu s názory či požadavky dospělých. Jak tímto 

obdobím dítěte zdárně projít, to bude tématem tohoto setkání 

 Seminář není pouze přednáškou, ale má aktivní formu výuky 

 


