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N A B Í D K A   V Z D Ě L Á V Á N Í   P R O   P Ě S T O U N Y  
 

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

„Pěstounství pod drobnohledem aktuálně,  
terapeutické rodičovství“ 

13.-15.5.2022 
 

možnost splnit si až 24 hodin vzdělávání 
 

Místo akce: Rekreační středisko Sola – Gratia, Lázně 550, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

Pátek 13.5.2022 (možnost až 10 hodin vzdělávání) 

- Dvouhodinové bloky, příběhy, úvahy, zkušenosti. Možnost zajímavých besed v uzavřeném 
kruhu, ale také prostor k osobním rozhovorům během dne. 

9 - 11 hod: „Beseda s psycholožkou organizace“ – první část pátečního bloku vyplníme 
besedou s naší paní psycholožkou, zabývající se prací s dětmi z pěstounských rodin takřka po 
celou dobu své profesní kariéry, přijde se s námi podělit o své zkušenosti, prostor bude také 
pro dotazy. 

11 - 13 hod: „Beseda s pěstouny na přechodnou dobu“ – další část bude věnována 
pěstounům na přechodnou dobu, kteří aktivně tuto činnost vykonávají a obohatí nás svými 
zkušenostmi a postřehy z běžného života pěstounských rodin na přechodnou dobu. 

14 - 16 hod: „Beseda s již zletilými dětmi vyrůstající v pěstounské péči“ – v této části budeme 
mít možnost klást otázky a dozvědět se příběhy již zletilých dětí vyrůstajících v pěstounských 
rodinách a to jak samotných dětí svěřených do péče, tak i biologických dětí pěstounských 
rodin. Budeme mít příležitost uvědomit si, jak pěstounskou péči vnímají tyto děti s odstupem 
času. 

16 - 18 hod: „Beseda s pěstouny „veterány“ – na předchozí besedu plynule navážeme 
zkušenostmi a postřehy našich pěstounů „veteránů,“ kteří již své svěřené děti pozorují pouze 
z dálky při jejich samostatných cestách životem. 

20 - 22 hod: „Postřehy a reflexe v pěstounské péči“ – v poslední části si z reflektujeme, jak 
výše uvedené besedy mohou pomoci našemu dalšímu snažení se v našich rodinách, v čem pro 
nás byly přínosem, ponaučením, zpětnou vazbou pro naši další práci. 
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Sobota 14.5.2022 (možnost až 10 hodin vzdělávání) 

9-13 hod, 14-18 hod „Vztahy v rodině a jejich specifika v Náhradní rodinné péči“ 

Lektor: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. – psycholog zabývající se převážně psychologií 
rodiny a partnerským poradenstvím. Vyučoval policejní psychologii a etiku, posuzoval zájemce 
o osvojení dětí, pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv a jako poradce ministra 
práce a sociálních věcí.  

- Specifika výchovy, která vyplývají z odlišného původu dítěte, z pocitů méněcennosti z 
neplodnosti u osvojení, pocitů selhání za dítě u příbuzenské pěstounské péče, či pocitů ztráty u 
profesionální pěstounské peče. Bohužel náhradní peče je dnes mnohem vzácnější, než bývala 
před několika sty lety, takže i proto s ní má běžná populace mnohem méně zkušeností. Naivní 
představy jsou zdrojem opakujících se chyb, kterým je možno se při troše znalostí vyhnout. 

20 - 22 hod: „Postřehy a reflexe výchova dětí v pěstounské péči“  
- Možnost osobních rozhovorů nad dnešním tématem, co se děje u nás doma, jak to zvládáme. 

Neděle 15.5.2022 (6 hodin vzdělávání) 

9 - 13 hod „Školní šikana” 

Lektor: PhDr. Martin Nasswettr - vyšetřovatel, speciální pedagog, lektor a vedoucí pracovník s 
více než 20 letou praxí u kriminální policie... své zkušenosti předává ze své každodenní praxi s 
ohroženými dětmi. Na pozici vyšetřovatele se věnoval vyšetřování násilné trestné činnosti 
páchané na mládeži a páchané mládeží. 

- Co je šikana, jaké má stádia a projevy, šikana z pohledu oběti, šikana z pohledu pěstouna, 
šikana z pohledu školy, účinná pomoc šikanovanému dítěti ze strany školy a ze strany 
pěstouna, je šikana “ cool”, co jedince vede k fenoménu šikany, prevence. Všechna témata 
jsou doprovázena konkrétními příklady, jejich možnostmi řešeními a jejich možným dopadem 
na rodinu z vlastní praxe lektora. 

14 - 16 hod: „Postřehy a reflexe řešení šikany a začlenění dětí v pěstounské péči“  

- Možnost osobních rozhovorů nad dnešním tématem, co se děje u nás doma, jak to zvládáme. 

V rámci vzdělávání na tomto víkendu si můžete vybrat pouze jeho část (např. vzdělávání pouze 
v jednom dnu v rozsahu např. 8 či 10 hodin), nebo si zde můžete splnit 18 hodin vzdělávání, 
jak jste byli zvyklí (od pátečního večera), na Vaše přání máte zde však i možnost splnit si plných 
24 hodin vzdělávání výběrem z celkových 26 hodin nabízeného vzdělávání. 
 

Úhrada pobytu 
Upozorňujeme, že možnost úhrady noci v rekreačním středisku je povolena pouze v případě, 
kdy je splněna podmínka účasti na vzdělávání minimálně 6 hodin v předchozím a následujícím 
dnu. Stravu si účastníci hradí sami, v případě účasti na celém vzdělávání bude cena stravy 
zvýhodněná. 
V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit na kontakt:  
Bc. Hana Ježová, tel.: 737 527 494        email:  info@polygon-bezpeci.cz 
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