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      Aktuální nabídka vzdělávacích 

          programů pro rok 2021           

 
 
 





Jak mluvit s dětmi, aby nás slyšely, jak poslouchat, aby 

s námi děti mluvily 
 

Obsah programu: 

Program bude zaměřen na téma výchovného přístupu, jehož základem 

je navázání vztahu spolupráce s dítětem prostřednictvím specifických 

komunikačních principů, se kterými se prakticky seznámíme. V tomto 

strategickém modelu pak budeme diskutovat možnosti řešení potíží, 

zejména s dospívajícími. Součástí programu bude rovněž diskuze nad 

tématem hranic, důslednosti, užívání trestů versus přirozených 

důsledků ve výchově a řešení problémů, vymezení základních potřeb 

specifických pro děti v pěstounské péči a problémy plynoucí z jejich 

nenaplnění.   

 

Cíl programu: Seznámit se s principy kooperační výchovné strategie a 

jejího užití při řešení problémů, konfliktů s dospívajícími + diskuze.  

 

Cílová skupina: pěstouni 

Max. počet účastníků: 12 

 

Lektorka: Mgr. Adéla Plačková   

 

Termín: 7. 4. 2021 od 8:30 do 12:30 (4 hodiny)  

-     přihlášení do 31. 3. 2021 

   

 

 
 

 

 

 

 

 



Vzdor a vztek u dětí  

 

Obsah programu: 

Cítíte se pláčem a záchvaty vzteku svého dítěte zaskočeni. Dělá vaše 

dítě naschvály, bije sourozence, vzteká se, křičí. Nebo máte pocit, že 

je vaše dítě drzé, odmlouvá a potřebuje mít poslední slovo. Nevíte si 

rady. Chcete zjistit, co se mu honí hlavou. 

Na semináři si řekneme, co je vzdor a vztek u dětí, proč se vaše dítě 

vzteká, a jak je tomu možné alespoň částečně předejít.  
 

Cíl programu: Osvojení mechanismů na zvládání vzteku u dětí. 

 

Cílová skupina: pěstouni 

Max. počet účastníků: 12 

 

Lektorka: Renata Skarková 

 

Termíny:  28. 4. 2021 od 8.30 do 12:30 (4 hodiny) 

-  přihlášení do 21. 4. 2021 

  5. 10. 2021 od 15:30 do 19:30 (4 hodiny) 

     -    přihlášení do 27. 9. 2021 

    

 

   

   

 
 

 

 

 



Finanční gramotnost 

 

 
Obsah programu: 

Program bude zaměřen na problematiku zadluženosti, zejména 

s ohledem na nezletilé. Podstatná část vzdělávání bude věnována také 

prevenci vzniku předlužení, průběhu exekuce a základním podmínkám 

oddlužení podle insolvenčního zákona. Tématika bude vysvětlována 

především na příkladech z praxe. 

 
Cíl programu: Hlavním cílem bude seznámit účastníky s tím, jak se 

zadluženost může týkat nezletilých, dále s prevencí vzniku předlužení 

a v neposlední řadě také s právy a povinnostmi při předlužení. 

 
Cílová skupina: pěstouni 

 

Max. počet účastníků: 15 

 

 

Lektorka: Mgr. Zdeňka Libišová Svobodová 

 

Termín: 13. 5. 2021 od 8:30 do 12:30 (4 hodiny) 

- přihlášení do 6. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závislosti na sociálních sítích - netolismus 

 

Obsah programu: 

• Co je to netolismus 

• Prevence  

• Rizikové chování 

• Jak komunikovat s dítětem, které je ohroženo závislostí nebo je 

přímo závislé 

Účastníci školení budou do programu zapojeni formou prožitkových 

cvičení a diskuze. 

Cíl programu: Seznámení s problematikou závislosti na sociálních 

sítích. 

 

Cílová skupina: pěstouni 

Max. počet účastníků: 12 

 

Lektor: Mgr. Břetislav Kantor  

 

Termín: 19. 5. 2021 od 15:30 do 19:30 (4 hodiny) 

    -    přihlášení do 12. 5. 2021 

             

  



První pomoc zaměřená na děti  
 

Obsah programu: 

 

• Krvácivé stavy 

• Popáleninová traumata 

• Bezvědomí 

• Základy laické KPR (Kardiopulmonální resuscitace) a její 

specifika u dětí, praktický nácvik 

 

Cíl programu: Seznámit pěstouny se základy první pomoci a jejími 

specifiky u dětských pacientů. 

 

Cílová skupina: pěstouni 

Max. počet účastníků: 15 

 

 

Lektor: Bc. Miroslav Valčák  

 

 

Termíny: 2. 6. 2021 od 15:30 do 19:30 (4 hodiny) 

-  přihlášení do   26. 5. 2021 

  22. 9. 2021 od 8:30 do 12:30 (4 hodiny) 

   -  přihlášení do 15. 9. 2021  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asertivita při jednání s institucemi (školy, poradny, 

úřady, lékaři aj.) 
 

Obsah programu: 

Seznámíte se s teoretickými základy komunikace a jejími principy 

v mezilidské komunikaci. Řekneme si, co to je asertivita a k čemu 

slouží. Naučíte se základní pravidla asertivity a jak ji využít 

při komunikaci s institucemi. Součástí bude i praktická ukázka, jak 

teorii využít v praxi. Když už budete asertivní, je potřeba také dát 

pozor na manipulativní jedince, o kterých si také povíme, jak na ně.  
 

Cíl programu: Získání základních informací o asertivitě s praktickým 

zaměřením na komunikaci s institucemi. 

 

Cílová skupina: pěstouni 

Max. počet účastníků: 14 

 

Lektor: Jan Hamal, DiS.   

 

 

Termíny: 15. 9. 2021 od 8:30 do 12:30 (4 hodiny) 

 

      15. 9. 2021 od 15:30 do 19:30 (4 hodiny) 

    -    přihlášení do 7. 9. 2021 

  



Abeceda spokojeného pěstouna 

 

Obsah programu: 

Posluchači se seznámí se složkami spokojenosti neboli well-beingu a 

získají ucelený pohled na svou životní spokojenost. 

 

Cíl programu: Umění ovlivňovat subjektivní pocity při vlastním 

prožívání pěstounství, tak aby přinášelo pěstounům pocit spokojenosti.  
 

Cílová skupina: pěstouni 

Max. počet účastníků: 12 

 

Lektorka: Mgr. Stanislava Valášková 

 

Termín: 19. 10. 2021 od 8:30 do 12:30 (4 hodiny) 

-    přihlášení do 12. 10. 2021 

 
 

 

 

 

 

  



Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny 

s dětmi 

1. VÍKENDOVÝ POBYT - DUBEN  2021 
Komorní Lhotka, Penzion Zátiší  
 

Téma vzdělávání: 

Dítě v pěstounské rodině a škola 

 
Obsah programu: 

• Jak se s dětmi připravovat do školy – zásady domácí přípravy. 

• Zvládání úspěchu a neúspěchu u dětí. 

• Vybrané příčiny školního neúspěchu – příčiny na straně dítěte, 

pěstouna, školy. 

• Očekávání pěstouna na školní výkon dítěte. 

• Uvědomění si limitů dítěte a jejich přijetí. 

• Některé psychické poruchy související se školním neúspěchem  

-poruchy učení, ADHD, úzkostné poruchy, poruchy autistického 

spektra, mentální retardace. 

 

Cíl programu: Uvědomit si, jaké okolnosti mohou ovlivňovat 

školní úspěšnost dětí a jak můžeme těmto dětem pomoci. 
 

 

Lektor: PhDr. Josef Mižigar   

 

Termín: 16. 4. – 18. 4. 2021 (celkem 20 hodin vzdělávání)  

–   přihlášení do 16. 3. 2021 

 

 

 

 

 



2. VÍKENDOVÝ POBYT - ČERVEN 2021 
 

Komorní Lhotka, Penzion Zátiší 
 

Téma vzdělávání:  

Výchovné problémy u dětí a mládeže 
 

Obsah programu: 

• Příčiny vzniku, projevy a diagnostika poruch chování. 

• Hyperkinetické poruchy chování – vliv ADHD na život dítěte, jeho 

rodiny a školní úspěšnosti. 

• Výchovná opatření, řešení a náprava výchovných problémů. 

 

Cíl programu: Účastníci budou seznámeni s pojmy týkající se 

problematiky poruch chování, s přístupy a řešením poruch 

chování u dětí a mládeže, s poradenským systémem dané 

problematiky. 
 

Lektoři: Mgr. Blanka Barbora Brumarová, Mgr. Jiří Kroček 

   

Termín: 11. 6. – 13. 6. 2021 (celkem 20 hodin vzdělávání) 

-   přihlášení do 10. 5. 2021 

  



3. VÍKENDOVÝ POBYT - ZÁŘÍ  2021 
Komorní Lhotka, Penzion Zátiší  
 

Téma vzdělávání: 

Psychoposilovna pro pěstouny aneb cesta ctností 

 
Obsah programu: 

 

V rámci sebeposílení se budeme během víkendu věnovat ctnostem, tedy 

kvalitám, které má v sobě každý z nás, a které lze využít jako vnitřní 

motor či zdroj.  

 

Vzdělávání bude probíhat prožitkovou formou skrze aktivní 

zkoušení technik, sdílením a také společnými aktivitami s 

dětmi. 
 

Lektorky: Mgr. Eva Jarková, Mgr. Magdalena Valčáková   

 

Termín: 10. 9. – 12. 9. 2021 (celkem 20 hodin vzdělávání)  

–  přihlášení do 10. 8. 2021 

 

 

  



 Důležité informace k víkendovým   

     vzdělávacím pobytům  
 

Místem konání víkendových vzdělávacích pobytů bude 

Penzion Zátiší v Komorní Lhotce (www.zatisi-penzion.cz). 

 

Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny zajišťují 

Sociální služby města Havířova – Služby pro pěstounské 

rodiny.  

 

Ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče je možné 

hradit ubytování a coffee break. Pěstouni si hradí náklady 

spojené se stravou a rovněž s pobytem vlastních dětí.  

 

Po dobu vzdělávání pěstounů bude zajištěna péče a program 

pro děti osvědčeným týmem Spolku 1-life. 

 

Účastníci víkendových vzdělávacích pobytů obdrží 

před začátkem akce časový harmonogram a podrobné 

informace v písemné podobě. 

  



Kontakty, objednávání vzdělávání, úhrada 

 

Objednávat se můžete prostřednictvím svých doprovázejících 

sociálních pracovnic, osobně u nás na Službách pro pěstounské rodiny 

nebo v pondělí od 10.00 do 18:00 hod., pátek od 7:30 do 12:00 hod. 

a během ostatních pracovních dnů od 7:30 do 14:30 hod. na telefonním 

čísle 599 505 317, prostřednictvím e-mailu rodinnaporadna@ssmh.cz.  

Všechny programy a víkendové vzdělávací pobyty se uskuteční 

v případě dostatečného počtu zájemců. V případě většího počtu 

zájemců bude brán zřetel na pořadí přihlášek.  

 

Všechny programy, u kterých není uvedeno místo konání, proběhnou 

v budově SSmH, Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, a to v zasedací 

místnosti (2. patro). 

 

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 programu: 4 hod/1.200 Kč na osobu (platí pro pěstouny 

doprovázené jinými organizacemi než SSmH). 

Úhradu za vzdělávací programy a víkendové pobyty je nutno předem 

dohodnout se sociální pracovnicí organizace, s níž mají pěstouni 

uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. 
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Vyhrazujeme si právo na změny v nabídce vzdělávacích 

programů, a to i s ohledem na aktuální vládní opatření 

souvisejícími s koronavirovou situací.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 


