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Nabídka vzdělávání střediska Služby pro p

 
� Vzdělávací semináře proběhají (vyjma pobytového vzd

� Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím svého klí

� V případě Vašeho zájmu prosíme o 

akcí. 

� Po domluvě zajistíme hlídání dětí, které je t

� Vzdělávání bude realizováno při minimálním po

Datum, čas, rozsah, místo EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Čt 20. 9. 2018 od 8:30 
6 hodin 

Kapacita účastníků: 20 
Riegrova 51 

Vysvětlujete, domlouváte, hubujete i chválíte a stejn
Marťanem? Ignoruje Vás dít

naslouchat, aby s
Prakticky zaměř

Datum, čas, rozsah, místo 

Út 6. 11. 2018 od 8:30 
6 hodin 

Kapacita účastníků: 30 
Riegrova 51 

Základní pojmy, varianty agresivního chování u d
dědičnosti, prost
chování a reakcí pedagoga 
možnost řešení (zp
možnosti řešení agresivního chování (nap
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řediska Služby pro pěstouny Jihočeská rozvojová o.p.s. 
Září - Prosinec 2018 

(vyjma pobytového vzdělávání) v budově Riegrova 51, České Bud

řednictvím svého klíčového pracovníka. 

 Vašeho zájmu prosíme o přihlášení nejpozději do 7 dnů před konáním vzdělávání z dů

, které je třeba objednat nejpozději 7 dní předem. 

ři minimálním počtu 7 účastníků. Pro účastníky vzdělávání bude zajišt

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI 

tlujete, domlouváte, hubujete i chválíte a stejně máte pocit, že mluvíte s 
anem? Ignoruje Vás dítě nebo se svěřuje víc kamarádům, než Vám? Jak d
naslouchat, aby s námi mluvily? A jak s dětmi mluvit, aby nám naslouchaly?

Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže s dětmi účinně komunikovat a pozm
situaci ve prospěch dětí i Vás, pěstounů. 

AGRESE A AGRESIVITA 

Základní pojmy, varianty agresivního chování u dětí a mládeže, příčiny (vliv 
nosti, prostředí apod.), spouštěče agresivního chování, způsoby adekvátního 

chování a reakcí pedagoga na agresivní chování dítěte, správně zvolený trest jako 
ešení (způsoby a formy trestu, pravidla pro používání trestu), alternativní 
řešení agresivního chování (např. práce s tělem u agresivního jedince)

 

eská rozvojová o.p.s.  

Budějovice. 

důvodu omezené kapacity všech 

lávání bude zajištěno drobné občerstvení.  

Lektorský tým 

 máte pocit, že mluvíte s 
m, než Vám? Jak dětem 

tmi mluvit, aby nám naslouchaly? 

 komunikovat a pozměnit 

Bc. et Bc. Zuzana 
Bláhová 

Terapeut, psycholog 

Lektorský tým 

iny (vliv 
soby adekvátního 
 zvolený trest jako 

soby a formy trestu, pravidla pro používání trestu), alternativní 
lem u agresivního jedince)… 

PaedDr. Zdeněk 
Martínek 

Speciální pedagog, 
etoped 
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Datum, čas, rozsah, místo KLUB PĚSTOUN
V PĚSTOUNSKÉ RODIN

Út 16. 10. 2018 od 8:30 
4 hodiny 

Kapacita účastníků: 15 
Riegrova 51 

Výchova dítěte je velmi 
vlastních biologických d
popasovat, co d

mezi „sourozenci“ panují? Ty

Datum, čas, rozsah, místo 

Čt 29. 11. 2018 od 8:30 
4 hodiny 

Kapacita účastníků: 15 
Riegrova 51 

V životě pěstouna se potkáváte s
méně. O starostech, ale i radostech, které vás životem provází, si p
na klub určený babi

Zpracovala dne 11. 6. 2018: Martina Zimmelová 
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ĚSTOUNŮ – DÍTĚ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI VERSUS DALŠÍ DĚTI 
ĚSTOUNSKÉ RODINĚ (SOUROZENECKÉ KONSTELACE) 
ěte je velmi zodpovědná a těžká věc. Někdy je to o to těžší, že krom

vlastních biologických dětí život přinese výchovu dětí v pěstounské péči. Jak s
popasovat, co děti prožívají a jak moc ovlivňuje jejich život to, jaké vztahy a po

mezi „sourozenci“ panují? Tyto a další otázky Vám zodpoví paní doktorka Iva 
Dedeciová.  

KLUB PRO PRARODIČE PĚSTOUNY 

ěstouna se potkáváte s mnoha situacemi. Některé jsou příjemné, jiné 
. O starostech, ale i radostech, které vás životem provází, si přijďte popovídat 

čený babičkám a dědečkům bez předem určeného tématu. Budeme se 
věnovat aktuálním potřebám vás, pěstounů. 

 

 

 

ĚTI Lektorský tým 

žší, že kromě 
i. Jak s tím 

uje jejich život to, jaké vztahy a pořadí 
to a další otázky Vám zodpoví paní doktorka Iva 

PhDr. Iva Dedeciová 
psycholožka 

Lektorský tým 

íjemné, jiné 
te popovídat 

eného tématu. Budeme se 

Mgr. Miloslava 
Hanousková 

Garant střediska Služby 
pro pěstouny 

Bc.Martina Zimmelová 
Vedoucí a klíčová 

pracovnice střediska 


