
 

Láskyplný domov pro každé dítě 

 

 
Vzdělávací 
plán Příměstská víkendovka 

Hranice a úskalí při spolupráci 
s biologickým rodičem 
 

Termín: 22. 10 – 23. 10. 2022 (16hodin vzdělávání) 
Lektorka: Mgr. Zdeňka Svobodová 
Kurz je určen pro: osoby pečující, osoby v evidenci, které mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s SOS 
DV Brno 
Způsob realizace: prezenčně ve školicím centru na adrese Brno, Borůvková 20 
Kapacita: maximálně 20 osob 
 
Anotace: Připravili jsme pro vás novou formu vzdělávání, kterou jsme nazvali jako příměstskou víkendovku. Jedná se o 
víkendové vzdělávání, při kterém na sebe sobota a neděle tematicky navazují a je tedy nutné se účastnit se obou dnů. 
Pro účastníky nebude v rámci tohoto formátu vzdělávání zajišťované ubytování. Vzdělávání proběhne v areálu SOS DV 
Brno na adrese Brno, Borůvkova 20. Pro děti bude v průběhu vzdělávání zajištěno hlídání. Stravu si každý z účastníků 
hradí sám. Pro zájemce bude domluvena v nedaleké restauraci obědová nabídka. Vzdělávání bude v sobotu od 
9  - 16hodin, následně je možná individuální konzultace s lektorkou do 17 hodin, v neděli 9 - 13hodin. 
 
Komentář:  Lektorka uplatňuje při školení pěstounů kombinaci teoretických a praktických bloků, s hlavním důrazem na 
praktickou část. Témata a jednotlivé techniky ještě obvykle přizpůsobuje na místě přesně dle požadavků a potřeb 
jednotlivých účastníků.  Zohledňuje jejich zkušenosti, potřeby a očekávání. Každý účastník má prostor pro vyjádření.   
Forma: interaktivní výklad, brainstorming, sebezkušenostní techniky, kazuistiky, sdílení zkušeností. 
Obsah kurzu- témata: 

• Problematický rodič z pohledu pěstouna i dítěte – dozvíte se, kdo je problematický rodič  
• Typologie a projevy problematického rodiče – dozvíte se, jak se projevuje problematický rodič  - alkoholik, 

narkoman, nedostupný rodič, emočně plochý rodič, slibující rodič, ulhaný rodič, vydírající rodič, nezodpovědný 
rodič, atd…  

• Kontakt dítěte i pěstouna s biologickým rodičem – dozvíte se, jaké změny v chování a prožívání dítěte i 
pěstouna může způsobovat problematický rodič, jak ovlivňuje jeho emoce. Dozvíte se, jak vhodně připravit dítě 
na kontakt s rodičem a jak pracovat s reakcemi dítěte po kontaktu s problematickým rodičem, vždy s ohledem 
na prožívání dítěte - doporučený postup, nácvik, předávání zkušeností 

Emoce a reakce v životě dítěte - jak reagovat na pláč, úzkost, odmítnutí, agresi - co dělat a jak reagovat v jednotlivých 
situacích 
 

Kontaktní osobou pro přihlášení je Eva Jatelová, tel. č. 739 358 874, email: eva.jatelova@sos-vesnicky.cz.  

Organizační informace 

Jak se k nám dostanete: 

Z Hlavního nádraží tramvají č. 1, zastávka Kořískova, sejdete k Bille, obejdete ji, za restaurací Stronghold se dáte 
doprava podél parčíku a záhy na Vás po levé straně vykoukne areál SOS DV.  

Autobusem č. 71 a 41, zastávka Medlánky – škola, projdete podél školy ZŠ Hudcova dolů a areál se nachází po Vaší 
pravé ruce. 

K dispozici jsou parkovací místa před areálem, popř. nad areálem vedle školky. 

 

Prezenční vzdělávání: 
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Vzdělávání v prezenční formě bude probíhat na adrese Borůvková 20 (školicí centrum). K domu č. 20 se dostanete tak, 
že projdete kolem většího dětského hřiště se žirafou, jedná se o poslední dům v levé části vesničky (pokud půjdete od 
parkoviště u administrativní budovy).  

 

Online vzdělávání: 

Vzdělávání v online formě bude probíhat prostřednictvím aplikace MicrsoftTeams. Den před plánovaným termínem 
vzdělávání Vám bude do emailu zaslán odkaz prostřednictvím, kterého se budete moct ke vzdělávání připojit, aniž byste 
museli do svého zařízení instalovat nějaký program.  

 

Hlídání dětí:  

Během vzdělávacích akcí, které budou probíhat prezenčně, poskytujeme hlídání dětí pěstounům, kteří mají s naší 
organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Do přihlášky prosím, tento požadavek uvádějte. 
Nezajišťujeme občerstvení pro hlídané děti, proto jim s sebou dejte svačinu, pití a přezůvky. 
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