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 Láskyplný domov pro každé dítě 

KONTAKT DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI S BIOLOGICKOU 
RODINOU 

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

Témata 

 Jak nastavit bezpečný kontakt pro dítě 
v rámci jeho nejlepšího zájmu? 

 Jak lépe porozumět dítěti ve vztahu 
k původní rodině? 

 Jak rozpoznat, kdy kontakt je či není vhodný 
a za jakých podmínek 

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO MODULU 

I. BLOK  

VZTAH DĚTÍ K BIOLOGICKÝM RODIČŮM, TEORETICKÁ VÝCHODISKA KONTAKTU S RODIČI 

A S DALŠÍMI PŘÍBUZNÝMI 

 

Základní principy kontaktu, příprava kontaktu, právní úprava kontaktu. 

 Co cítí dítě vůči svým vlastním rodičům? 

 Jak se tento vztah vyvíjí? 

 Jakým způsobem to ovlivňuje kontakt? 

 Jak se dítě cítí při kontaktu?  

 

II. BLOK 

VHODNÝ KONTAKT S RODIČEM, PRAKTICKÉ RADY PRO NASTAVENÍ KONTAKTU 

 

Vlastní průběh kontaktu, jiné možnosti než přímý osobní kontakt, jednorázový kontakt. 

 Jak může nastavit kontakt dítěte s rodičem, aby byl pro dítě přínosný?  

 Jak častý kontakt je vhodný? 

 V kterých situacích kontakt není vhodný? 
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LEKTORKA 

PaedDr. Petra Pávková 

Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově 

v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a osvojitelským rodinám. Specializuje se 

na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými a na zpracování složité 

historie dětí. Absolvovala výcvik dyadické vývojové psychoterapie (DDP). Pracuje 

v organizaci Sefam, z. s., spolupracuje s různými doprovázejícími organizacemi. 

 

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 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 19“. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

Vzdělávací modul má 2 čtyřhodinové bloky. Přihlašovat se můžete na oba bloky zároveň. Pro účast na II. 
bloku je třeba absolvovat I. blok. 

I. blok: 23. 4. 2019 od 9.00 do 13.00 

II. blok: 21. 5. 2019 od 9.00 do 13.00 

 
 
Pro přihlášení, prosím napište na mailovou adresu martin.triebenekl@sos-vesnicky.cz text: 
 
Přihlašuji se na vzdělávací modul „KONTAKT DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI S BIOLOGICKOU RODINOU“ v termínech 
(23. 4. 2019 a 21. 5. 2019) 
 
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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