NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY 2020
Pro více informací o školeních, přihlašování a hlídání dětí kontaktujte prosím Martina Triebenekla, DiS.
Email: martin.triebenekl@sos-vesnicky.cz, Tel.: +420 724 527 372
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přednáška
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přednáška
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ANOTACE
První část přednášky se věnuje seznámení se
vztahovostí a vztahovými obrannými strategiemi.
Představíme jednotlivé typy attachmentu u
dospělých i dětí, ukážeme si obecné kombinace
attachmentu dětí a našich vlastních
attachmentových vzorců.

Úvod do teorie attachmentu I. 9 - 13 hod. 4

Petra Zálešáková, DiS.

Agrese je OK

Zážitkový a vzdělávací workshop je koncipován
zejména pro muže-pěstouny. Workshop bude
částečně interaktivní a vycházet z potřeb
PhDr. David Čáp, Ph.D. zúčastněných, částečně se bude věnovat
rozebrání tématu agrese a emocí, aneb jak
pomoci pěstounům a následně dětem lépe
zvládat agresivní a konfliktní situace.

9 - 16 hod. 6

Práva a povinnosti pěstounů 9 - 13 hod. 4

Mgr. Johana Mertová

Pěstoun má svá práva, ale i povinnosti. Účastník
semináře nalezne odpovědi na otázky: Jaká jsou
práva pěstouna? Co všechno může pěstoun za
dítě podepsat? Na co si má dát pozor a kdy je
potřeba obrátit se na svého průvodce (klíčového
pracovníka)? Jaké jsou povinnosti pěstouna?
Jaké mají povinnosti ostatní v týmu sociálněprávní ochrany dětí? Je možné změnit dítěti
v pěstounské péči příjmení? Jak postupovat při
vyřizování pasu u dítěte v pěstounské péči a
mnohé další.

16.06.2020

přednáška

Úvod do teorie attachmentu II.9 - 13 hod. 4

Petra Zálešáková, DiS.

Druhá část přednášky o attachmentu rozvádí
jednotlivé attachmentové strategie a odpovídá
na otázku, jak lépe porozumět dítěti a pomoci
mu navazovat zdravé, bezpečné vztahy.

13.10.2020

klub

Klub pěstounů

Bude upřesněno

Klub pěstounů je příležitostí se potkat a
prodiskutovat vzájemné zkušenosti, získat cenné
rady a podporu ostatních pěstounů.

přednáška

Jak komunikovat s dětmi na
citlivá témata a jak
9 - 18 hod. 8
předcházet závislostem u dětí

Mgr. Miroslav Jan
Šramota

Cílem školení pro pěstouny je rozpoznat citlivá
témata dětí a hledání možnosti vhodné
komunikace o nich. Účelem druhé části školení
je seznámit se se závislostmi, jejich funkcí a
možností prevence i léčby.

Petra Zálešáková, DiS.

Přednáška je o seznámení se se vztahovostí a
vztahovými obrannými strategiemi.
Představíme jednotlivé typy attachmentu u
dospělých i dětí. Povíme si také, jak lépe
porozumět dítěti a pomoci mu navazovat
zdravé, bezpečné vztahy.

07.11.2020

05.12.2020

přednáška

Úvod do attachmentu

10 - 12 hod.2

9 - 18 hod. 8

