
NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ pro rok 2021

  

Víkendové vzdělávání - ÚVALNO (pátek – neděle, 24 hodin, cca 4-5 rodin)

Koordinátor a lektor: Mgr. Pavlína Němcová, tel. 775 045 303

Téma: Problematika náhradní rodinné péče, pěstounské péče z psychologického pohledu.

Pěstouni, kteří se víkendových vzdělávání účastní pravidelně každý rok, mají již termíny v roce 2021
rezervovány. Bude je informovat jejich klíčový pracovník. 

Noví zájemci o víkendové vzdělávání si mohou rezervovat termíny telefonicky s koordinátorkou Mgr.
Pavlínou Němcovou, nebo říct o svém zájmu svému klíčovému pracovníkovi. 

Sobotní semináře (8 hodin, začátek 9.00 hodin, max. 12 účastníků)

OPAVA - Pekařská 85, koordinátor: Ivana Raidová 775 045 903

06. 03. 2021 lektor: Mgr. Věra Nešutová téma: Vývojové potřeby dětí v NRP

22. 05. 2021 lektor: Mgr. Věra Nešutová téma: Odkud jsem? Jakou roli hrají geny?

20. 11. 2021 lektor: Mgr. Věra Nešutová téma: Jak porozumět emocím nejen u dětí?

BRUNTÁL - Jesenická 6, koordinátor: Pavlína Vrbová, tel. 775 045 717         

17. 04. 2021 lektor: Mgr. Martina Žiga Černá téma:  Biologická rodina, vztahy a výchova v NRP           
                                                                                                     (I. skupina)   

15. 05. 2021 lektor: Mgr. Martina Žiga Černá téma:   Attachment, dospívání dětí v NRP (II. skupina) 

12. 06. 2021 lektor:  Bc. Tomáš Velička    téma:   Kyberšikana a sexuální výchova  (I. skupina)  

19. 06. 2021 lektor:  Bc. Tomáš Velička    téma:   Kyberšikana a sexuální výchova  (II. skupina)   

11. 09. 2021 lektor:  Mgr. Martina Žiga Černá téma:   Psychiatrické diagnózy a psychické poruchy       
                                                                                                      dětí a mládeže  (I. skupina) 

09. 10. 2021 lektor:  Mgr. Martina Žiga Černá   téma:   Psychiatrické diagnózy a psychické poruchy       
                                                                                                     dětí a mládeže (II. skupina) 



Klub pěstounů a tématická odpoledne     (4 hodiny, začátek v   16.00 hodin, max. 12

účastníků)

OPAVA - Pekařská 85, koordinátor: Ivana Raidová, tel. 775 045 903  (úterý)

16. 03. 2021 lektor: Mgr. Věra Nešutová téma: Poruchy chování u dětí NRP

20. 04. 2021 lektor:  Mgr. Petr Zemánek téma:    Životní příběh dítěte

18. 05. 2021 lektor: Mgr. Věra Nešutová téma: Rodinná pravidla a její vliv na chování

08. 06. 2021   lektor:  Mgr. Petr Zemánek téma:    Puberta v NRP

21. 09. 2021 lektor:  Mgr. Petr Zemánek téma:    Typy a specifika ústavní péče

12. 10. 2021 lektor: Mgr. Věra Nešutová téma: Výchova – nevýchova

02. 11. 2021 lektor: Mgr. Věra Nešutová téma: Tresty a odměny ve výchově

07. 12. 2021 lektor: Mgr. Věra Nešutová téma: Geny nebo prostředí

 

HLUČÍN - Hrnčířská 20, koordinátor: Táňa Horníčková, tel.  775 045 242  (středa)

31. 03. 2021 lektor: Bc. Táňa Horníčková  téma: Dluhová problematika, oddlužení

28. 04. 2021 lektor: Mgr. Petr Zemánek      téma: Typy a specifika ústavní péče 

26. 05. 2021 lektor: Mgr. Petr Zemánek téma: Práva a povinnosti osoby pečující

16. 06. 2021 lektor: Bc. Tomáš Velička     téma: Komunikujeme nejen s dětmi 

29. 09. 2021 lektor: Bc. Tomáš Velička     téma: Sexuální výchova

20. 10. 2021 lektor: Mgr. Petr Zemánek téma: Puberta v NRP

10. 11. 2021 lektor: Bc. Táňa Horníčková  téma: Síťování služeb, jako podpora pěstounství

08. 12. 2021 lektor: Bc. Táňa Horníčková  téma: Kazuistické sezení 

 

S ohledem na omezenou kapacitu vzdělávacích seminářů, prosíme o včasné zvolení a rezervování Vámi

vybraných termínů. V případě Vaší neúčasti, je nutné oznámit telefonicky důvod neúčasti klíčovému

pracovníkovi rodiny nebo koordinátorovi vzdělávání. 

V případě, že zdravotní stav, věk nebo jiná vážná omezení osoby pečující, neumožňují účast na skupinových

vzdělávacích akcích, je možné zvolit vzdělávání individuální formou, která bude reflektována s klíčovým

pracovníkem rodiny, nad rámec běžných konzultací. 

Vzhledem k pandemii Covid 19 rozšiřujeme nabídku vzdělávání o formu on-line vzdělávání. On-line vzdělávací
materiály může osoba pečující čerpat jak z našich zdrojů, tak ze zdrojů na sociálních sítích (knihy, filmy,
konference aj.). Témata on-line vzdělávání a své požadavky konzultuje osoba pečující se svým klíčovým
pracovníkem rodiny, který se bude snažit přizpůsobit vzdělávání požadavkům, možnostem a podmínkám osoby
pečující.

V případě, že si chce osoba pečující vybrat vzdělávání zajištěné jinou organizací samostatně, je potřeba vybrané

školení  odsouhlasit  ředitelkou Mgr. Pavlínou Němcovou, Do náruče,z.s., poté bude dohodnuto proplacení za

toto vzdělávání mezi osobou pečující a doprovodnou organizací Do náruče, z.s. Zmíněnou formu vzdělávání

prosím řešte s klíčovým pracovníkem rodiny.

Nabízené služby se vzhledem k virové pandemii Covid 19 mohou měnit.


