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 Opouštění hnízda – odchod dětí z 

pěstounské rodiny 

Obsah programu: 

Odchod dětí z pěstounské rodiny má dva momenty – 

psychologický a materiální. Materiální bývá ten snazší. 

Dítě ví, že jej čekají velké změny, již předem pociťuje 

strach a nejistotu a tyto pocity mohou ovlivnit jeho 

chování a následně i vzájemné vztahy s pěstouny. Jak 

tedy pomoci dítěti postavit se na vlastní nohy?  

 

 

Max. počet účastníků: 15 

 

Lektorka: Mgr. Stanislava Valášková   

 

Termín:  15.3.2017 od 15.30 do 19.00 (4 hodiny)  

-   přihlášení do 10. 3. 2017 
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Psychohygiena pro pěstouny 3 

 

Cílová skupina:  

Kurz je určen pro zájemce, kteří si chtějí zopakovat a 

aktivně procvičit relaxační techniky, které se naučili v 

kurzech Psychohygiena pro pěstouny 1 a 2.  

 

Účast není podmíněna absolvováním 1 a 2.  

 

Obsah programu: 

 

Techniky, které pomáhají při zvládání stresových stavů, 

které pěstouni zažívají. Zacvičíme si čchi-kung, taichi a 

naučíme se nové sestavy a také zopakujeme relaxaci 

pomocí autogenního tréninku.  

 

Je vhodné vzít si pohodlné, nejlépe sportovní oblečení.  

 
 

Max. počet účastníků: 12 

 

Lektorka:   Mgr. Jana Létalová 

 

Termíny:   6.4.2017 od 8:30 do 12:00 (4 hodiny)  

- přihlášení do  31. 3. 2017 

17. 10. 2017 od 15:30 do 19:00 (4 hodiny) 

 – přihlášení do 10. 10. 2017 
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Komunikace v rodině 

 

Cíl kurzu: Prozkoumání různých způsobů komunikace v 

rodině, získání základních informací o tom, jak 

efektivně komunikovat v rodině.  

 

Obsah programu: 

 

- Jak budovat hezké vztahy díky komunikaci? 

- Komunikace ve výchovném působení 

 

- Konflikt jako přirozená součást komunikace 

- Jak komunikovat s agresivním jedincem v rodině 

 

Vzdělávání bude probíhat propojením teoretických 

základů s aktivním zkoušením si technik efektivní 

komunikace a techniky muzikoterapie.  

 

Max. počet účastníků: 12  
 

Lektorka:  Mgr. Lidia Szymeczek  

 

Termín:    26.4.2017 od 8:30 do 12:00  (4 hodiny)  

            26.4.2017 od 15.30 do 19.00 (4 hodiny) 

- přihlášení do   20. 4. 2017 
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Výchova  dítěte mladšího školního věku 

 

Obsah programu:  

Jednoznačný návod na „správnou“ výchovu není, přijďte 

si ale poslechnout tipy a inspirace a rozšířit tak 

repertoár Vašich výchovných postupů nebo se jen 

upevnit v tom, že je znáte a využíváte. Dotkneme se 

témat, jako je komunikace s dětmi a její význam ve 

výchově, vymezování a nastavování hranic či pomoc 

dětem se zvládáním silných emocí.  

 
 

Max. počet účastníků: 15  
 

Lektorka:  Mgr. Magdalena Valčáková 

 

Termín:  9.5.2017 od 15.30 do 19.00 (4 hodiny)  

- přihlášení do  2. 5. 2017 
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Psychoposilovna pro pěstouny 

Obsah programu: 

Nabízíme Vám čas věnovaný posílení sebe sama.  

V první části se zastavíme, zamyslíme a naladíme na to, 

co už jste se na své cestě pěstounství zvládli a dokázali. 

Ve druhé části vytvoříme prostor pro společné sdílení 

těžkostí a hledání jejich řešení.  

 

 

Max. počet účastníků: 20 

 

 

Lektorky:  Mgr. Eva Jarková, Mgr. Magdalena 

Valčáková  

 

 

Termín:  30. 5. 2017    od 15:30 do 19:00 (4 hodiny) 

–  přihlášení do 23. 5. 2017 
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Porucha citové vazby 

Cíl kurzu: 

Seznámení účastníků s poruchou citové vazby. Co 

potřebují děti svěřené do pěstounské péče? Jaké 

problémové situace přináší porucha citové vazby dítěte? 

Obsah programu: 

- Co je to citová vazba? 

- Jak dítě vnímá své rodiče, kteří ho opustili? 

- Kontakt dítěte s rodiči – jak ho dítě prožívá? 

- V čem jako pěstoun mohu pomoci svěřenému dítěti a 

kde už potřebuji odbornou pomoc? 

- Příklady z praxe 

Vzdělávání bude probíhat formou propojení 

teoretických základů a vizuálních příkladů z filmů a také 

formou diskuze 

Max. počet účastníků: 15 

Lektorka:  Mgr. Lidia Szymeczek  

Termín: 20.9.2017 od 15:30 do 19:00 (4 hodiny) 

 - přihlášení do 12. 9. 2017 
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Výchova dítěte staršího školního věku 

 

Obsah programu: 

Jednoznačný návod na „správnou“ výchovu není, přijďte 

si ale poslechnout tipy a inspirace a rozšířit tak 

repertoár Vašich výchovných postupů nebo se jen 

upevnit v tom, že je znáte a využíváte. Dotkneme se 

témat, jako je komunikace s dětmi a její význam ve 

výchově, vymezování a nastavování hranic či pomoc 

dětem se zvládáním silných emocí.  

 

 

Max. počet účastníků: 15  

 

 

Lektorka:     Mgr. Magdalena Valčáková 

 

 

Termín: 31.10.2017 od 15:30 do 19:00 (4 hodiny)  

- přihlášení do 24. 10. 2017 
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Vzdělávací klub pro pěstouny na přechodnou 

dobu 

Cílová skupina:  pěstouni na přechodnou dobu  

Cíl kurzu: vzdělávací klub bude zaměřen na sdílení 

zkušeností, obav a prožitků při výkonu pěstounské péče 

na přechodnou dobu. Umožní seznámení se s pěstouny na 

přechodnou dobu z blízkého okolí.  

Témata skupiny 

Vedle vlastního sdílení se dle potřeb pěstounů budeme 

věnovat tématům zaměřeným na kontakty s biologickou 

rodinou, starší děti v PPPD, předávání dětí do různých 

forem NRP, návrat do biologické rodiny, možnost 

supervize po předání dítěte apod. 

Pro větší možnost důvěrného sdílení bude skupina 

uzavřená, tzn. po druhém setkání již nebude možnost do 

skupiny vstoupit. Skupina se bude scházet jednou za 2 

měsíce. 

Provázet ve skupině bude p. Renata Skarková -  

pěstounka, pěstounka na přechodnou dobu a lektorka 

PRIDE  

Termíny: 7.3.2017 od 8:30 do 12:00 - první 

nezávazné informativní setkání  (4  vzdělávací hod.)            

27.4.2017 (4 vzdělávací hod.), 22.6.2017 (4 

vzdělávací hod.) – čas konání bude upřesněn na prvním 

setkání 
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Víkendové vzdělávací pobyty pro 

pěstounské rodiny s dětmi 

1.   KVĚTEN  2017  

      Malenovice, hotel Rajská bouda  

 

Témata vzdělávání: 
 

Komunikace se školou, šikana 
 

Obsah programu: 

 

- možnosti komunikace rodiny se školou 

- práva a povinnosti školy a rodiny ve vzájemné 

komunikaci 

- komunikační chyby, komunikační strategie, 

komunikační styly 

- správné řešení šikany ze strany školy a rodiny, 

stádia šikany 

- typologie obětí a agresorů 

- prevence ze strany rodiny 

 

 

Lektor:  Bc. Tomáš Velička   

   

Termín: 19.5.2017 – 21.5.2017 ( celkem 20 hodin)  

– přihlášení do 19. 4. 2017 
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2.   ČERVEN 2017 

Malenovice, hotel Rajská bouda 

 

 

Témata vzdělávání: 
 

Kyberšikana a rizika elektronické 

komunikace, netolismus (závislost na 

virtuálních drogách - televize, video, 

počítačové hry apod.) a gambling 

 
Obsah programu: 

 

- kyberšikana, různé typy kyberšikany 

- chyby dětí při komunikaci na PC 

- vznik závislosti na PC a výherních a hracích 

automatech 

- správné řešení ze strany rodiny 

- předcházení problému 

 

 

Lektor : Bc. Tomáš Velička     
 

Termín: 9.6.2017 – 11.6.2017  (celkem 20 hodin) 

 – přihlášení do 10. 5. 2017 

 

 
 

 

 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/virtualni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/droga
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/televize
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/video
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3.   ZÁŘÍ 2017 

 

Malenovice, hotel Rajská bouda 

 

 

Téma vzdělávání: 

 

 Jak se s dětmi bavit o sexu 

 

 Obsah programu: 

 

- věkově přiměřená sexuální výchova ze strany 

rodiny 

 

- terminologie 

 

- mýty v sexu 
 

  

Lektor: Bc. Tomáš Velička 
 
  
 

Termín: 8.9.2017 – 10.9.2017 (celkem 20 hodin) 

 –  přihlášení do 9. 8. 2017 
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4.    ŘÍJEN  2017 

 

  Malenovice, hotel Rajská bouda 
 

 

Témata vzdělávání: 
 

Kyberšikana a rizika elektronické 

komunikace, netolismus (závislost na 

virtuálních drogách - televize, video, 

počítačové hry apod.) a gambling 

 
Obsah programu: 

 

- kyberšikana, různé typy kyberšikany 

- chyby dětí při komunikaci na PC 

- vznik závislosti na PC a výherních a hracích 

automatech 

- správné řešení ze strany rodiny 

- předcházení problému 

 

 

 

Lektor: Bc. Tomáš Velička 
 
 

Termín: 6.10.2017 – 8.10.2017  ( celkem 20 hodin)  

–  přihlášení do 6. 9. 2017 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/virtualni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/droga
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/televize
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/video
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Důležité informace k víkendovým 

vzdělávacím pobytům 

  
 

 

Místem konání víkendových vzdělávacích pobytů bude 

hotel Rajská bouda, v obci Malenovice  

(www.rajskabouda.cz). 

 

V tomto roce víkendové vzdělávací pobyty pro 

pěstounské rodiny zajišťuji Sociální služby města  

Havířova – Služby pro pěstounské rodiny ve spolupráci s  

Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

 

Celý účastnický poplatek bude hrazen ze státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče.  

 

Pěstouni si hradí náklady spojené s pobytem vlastních 

dětí.  

 

Po dobu vzdělávání pěstounů bude zajištěna péče a  

program pro děti osvědčeným týmem pracovníků. 

 

Účastníci víkendových vzdělávacích pobytů obdrží před 

začátkem akce pozvánku s podrobnými informacemi ke 

vzdělávacímu pobytu.   
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Nabídka pouze pro pěstouny, kteří mají 

uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče  

se SSmH  

 

Psychoposilovna pro děti 

Je program  pro děti a dospívající, kteří jsou žáky 6.-9. 

tříd ZŠ (ohledně věku lze po dohodě s pracovníky SSmH 

udělat výjimku), vyrůstající v pěstounské péči.  

Cílem programu je:     

- umožnit poznání a posílení sebe sama 

- rozvíjet psychosociální dovednosti 

- poskytnout prostor pro sdílení nejrůznějších 

témat v    rámci vrstevnické skupiny 

Místo konání:  Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí 

Časový harmonogram: 

- program bude probíhat ve středy v čase od 16.00 

do 18.00 hod. s frekvencí cca 1x za 2 týdny 

- předběžné termíny setkání : 8.2.2017, 22.2.2017, 

8.3.2017, 22.3.2017, 5.4.2017, 19.4.2017, 

3.5.2017, 17.5.2017, 31.5.2017, 14.6.2017, 

28.6.2017 

 

Max. počet účastníků: 12 

 

Účast na programu je založena na dobrovolnosti a zájmu 

dítěte a souhlasu náhradního rodiče. 
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 Vrstevnická skupina pro dospívající děti  

Jedná se o program pro dospívající děti ve věku od 16 

let vyrůstající v pěstounské péči. 

Cílem programu je poradenství při osamostatňování 

mladých dospělých žijících v náhradní rodinné péči.   

Témata programu:  

- samostatné bydlení                                                         

- vedení domácnosti                          

- hospodaření s vlastními financemi   

- zaměstnání 

- příspěvky a sociální dávky 

- přátelství, partnerství a vztahy 

 

V rámci setkávání dospívajících budeme poskytovat 

prostor pro sdílení zkušeností jednotlivých účastníků, 

diskuzi, společné aktivity a hry zaměřené na daná 

témata.                                     

Místo konání: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí    

Časový harmonogram bude upřesněn. Program bude 

probíhat v měsících říjnu – listopadu 2017. 

Účast na programu je založena na dobrovolnosti a zájmu 

dospívajících a souhlasu náhradního rodiče.  

Skupinu budou vést doprovázející sociální pracovnice 

Jana Kubalová, Eva Orlíková, Halina Tomaszová 
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Důležité informace ke vzdělávacím programům  

Objednávat se můžete v pondělí od 10.00 do 18:00 hod., 

v pátek od 7:30 do 12:00 hod.  a v  ostatní pracovní dny 

od 7:30 do 14:30 hod. na telefonním čísle 599 505 317, 

prostřednictvím e-mailu rodinnaporadna@ssmh.cz,  

prostřednictvím svých doprovázejících sociálních 

pracovnic nebo také osobně u nás na Službách pro 

pěstounské rodiny.  

Všechny kurzy a víkendové vzdělávací pobyty se 

uskuteční v případě dostatečného počtu zájemců. V 

případě většího počtu zájemců bude brán zřetel na 

pořadí přihlášek.  

Tato nabídka může být dle zájmu pěstounů rozšířena v 

průběhu roku, informace je možno získat na webových 

stránkách organizace www.ssmh.cz, na telefonním čísle 

599 505 317, prostřednictvím e-mailu 

rodinnaporadna@ssmh.cz , u svých doprovázejících 

sociálních pracovnic nebo také osobně u nás na Službách 

pro pěstounské rodiny.  

Cena kurzu: 4 hod/500 Kč na osobu. 

Úhradu za kurzy a víkendové pobyty je nutno předem 

dohodnout se  sociální pracovnicí organizace, s níž mají 

pěstouni uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.  

Vyhrazujeme si právo na změny v nabídce vzdělávacích 

programů.  

mailto:rodinnaporadna@ssmh.cz
http://www.ssmh.cz/
mailto:rodinnaporadna@ssmh.cz
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