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 Láskyplný domov pro každé dítě 

SPECIFIKA PÉČE O DĚTI S PORUCHOU ATTACHMENTU 

Vzdělávací modul pro pěstouny, osvojitele nebo zájemce o náhradní rodinnou péči. 

Tento modul je úvodním pro další sérii navazujících vzdělávacích modulů zaměřených na konkrétní 

aspekty poskytování terapeutické pěstounské péče a péče pro děti se specifickými potřebami, včetně 

seminářů zaměřených na konkrétní terapeutické techniky, jejichž užití v praxi bude možné reflektovat 

s využitím odborných supervizí. 

Témata 

 Jak se projevují děti s poruchou citové 
vazby, neboli attachmentu? 

 Jak lépe porozumět dítěti a pomoci mu 
navazovat zdravé, bezpečné vztahy? 

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO MODULU 

I. BLOK 

VHLED DO PŘÍČIN CHOVÁNÍ DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI A POCHOPENÍ JEJICH OBRANNÝCH 

STRATEGIÍ 

 Co je to attachment  

Seznámení se vztahovostí a vztahovými obrannými strategiemi 

 Typy attachmentu  

Představení typů attachmentu, attachment u dětí, obecné kombinace attachmentu dětí a našich 

vlastních attachmentových vzorců  

 
II. BLOK 

LÉČIVÉ MOMENTY VE VZTAHU S DĚTMI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI  

 Hanba a vina – rozdíl v tom, co děti prožívají. 

Sonda do vývoje dítěte a pohled na to, proč často reaguje jinak, než očekáváme  

 Terapeutické pěstounství a postoje PACE 

Aneb, co funguje při péči o děti a jak můžeme zkusit něco jiného 
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LEKTORKA 

Petra Zálešáková, DiS.  

V oblasti náhradní rodinné péče se aktivně pohybuje desátým rokem. Je terapeutkou, 
má také zkušenosti s doprovázením pěstounských rodin. Při lektorování čerpá právě 
z intenzivních praktických zkušeností s dětmi a pěstounskými či osvojitelskými rodinami 
z přítomnosti či předchozích let. 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

Prostory SOS Přístavu, Lahovská 85, Praha 5 – Lahovice. Místo je dobře dostupné autem ze Strakonické ulice 
nebo z pražského okruhu. Parkování je možné přímo v objektu nebo v přilehlé ulici. Pro spojení MHD využijte 
bus ze Smíchovského nádraží do zastávky Lahovice.   

CENA 

Pro pěstouny, kteří mají s SOS dětskými vesničkami, z.s. uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, 
bezplatně. 

Pro ostatní 1200,- Kč za celý výcvikový modul za osobu nebo 1800,- Kč při účasti partnerů/manželů. SOS dětské 
vesničky mohou na žádost rozhodnout o snížení účastnického poplatku. 

Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti na místě nebo bankovním převodem na účet 
č. 109144809/0300, do zprávy pro příjemce, uveďte, prosím, vaše jméno a text: „vzdělávání květen červen 19“. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

Vzdělávací modul má 2 čtyřhodinové bloky. Pro absolvování tohoto modulu je nutná účast na obou 
blocích. 

Termín konání I. bloku je: 14. 5. 2019 v čase od 9.00 do 13.00 hod. 

Termín II. bloku je: 4. 6. 2019 v čase od 9.00 do 13.00 hod. 

 
Pro přihlášení, prosím napište na mailovou adresu martin.triebenekl@sos-vesnicky.cz text: 

 
Přihlašuji se na vzdělávací modul „Specifika péče o děti s poruchami attachmentu“  
 
Souhlasím, aby SOS dětské vesničky, z.s. se sídlem Strakonická 98, Praha 5 - Lahovice, IČ: IČ: 00407933, ve smyslu zákona 

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával osobní údaje uvedené v této přihlášce za účelem registrace na 

výcviku. Tyto údaje budou SOS dětskými vesničkami, z.s. zpracovány po dobu konání vzdělávacího modulu. 

 jméno, příjmení, 

 kontaktní telefon 
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