Nabídka vzdělávání střediska Služby pro pěstouny Jihočeská rozvojová o.p.s.
2022
 Vzdělávací semináře proběhají (vyjma pobytového vzdělávání) v budově Riegrova 51, České Budějovice, případně on-line
formou.
 Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím svého klíčového pracovníka.
 V případě Vašeho zájmu prosíme o přihlášení nejpozději do 7 dnů před konáním vzdělávání z důvodu omezené kapacity všech
akcí.
 Po domluvě zajistíme hlídání dětí, které je třeba objednat nejpozději 3 dny předem.
 Vzdělávání bude realizováno při minimálním počtu 7 účastníků. Pro prezenční formu vzdělávání bude zajištěno drobné
občerstvení.
Datum, čas, rozsah, místo

KLUB PRO PĚSTOUNY

Čt 24. 3. 2022 od 8:30
6 hodiny
Kapacita účastníků: 15
Riegrova 51

Přijďte se podělit o starosti i radosti všedních i nevšedních dnů pěstounů. Společně
si témata projdeme a budeme hledat možná řešení.

Datum, čas, rozsah, místo

VÝCHOVA DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI

Lektorský tým

St 6. 4. 2022 od 9:00
6 hodin
Kapacita účastníků: 25
Riegrova 51

Výchova dětí je složitá záležitost. Děti, které měly start života o něco složitější, to
mají někdy složitější i nadále resp. často jejich okolí. Často slýcháme, že děti zlobí,
je tomu opravdu tak, nebo potřebují něco jinak? Jediná a správná odpověď na to jak
vychovávat asi neexistuje, ale osvojit si pár typů, jak se s tím popasovat lépe se
můžete dozvědět právě na tomto kurzu. O svých letitých zkušenostech z oblasti
poradenství o výchově bude čerpat pan doktor Martínek.

PaedDr. Zdeněk
Martínek

Lektorský tým
Bc. Ladislav
Němeček, DiS.
Bc. Martina
Zimmelová, DiS.
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Datum, čas, rozsah, místo
Čt 28. 4. 2022
6 hodin
Kapacita účastníků: 15
Riegrova 51

DĚTSKÉ ÚRAZY A PRVNÍ POMOC U DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI
Každý z nás se povětšinou snaží dbát o své zdraví, i tak se ale občas stane, že přes
veškerou snahu dojde k úrazu či zranění. Zejména, když jde o děti, člověk lehce
zpanikaří. Jak v takových situacích postupovat, co dělat když se dítě opaří, dojde
k otravě, pádu, poranění hlavy či dalších dětských úrazech vás naučí profesionálka.

Lektorský tým

Radka Krygarová

Datum, čas, rozsah, místo

JAK NASTAVIT HRANICE, TRESTY A ODMĚNY DĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI

Čt 5. 5. 2022 od 8:30
6 hodin
Kapacita účastníků: 15
Riegrova 51

Praktický i teoretický kurz o tom, co dělat, když chceme, aby dítě poslouchalo
a současně vnímalo a uplatňovalo vlastní zodpovědnost. Jak vychovávat a přenášet
zodpovědnost za vlastní jednání na dítě v různých fázích jeho vývoje. Jakým
způsobem dítě trestat a odměňovat tak, aby vnímalo a uplatňovalo zodpovědnost
adekvátně věku a vývojovému stupni. Co je efektivní a co ne. A jak to dělat.

Datum, čas, rozsah, místo

TYPOLOGIE OSOBNOSTI V PRAXI PĚSTOUNA, ZPĚTNÁ VAZBA

Lektorský tým

So a Ne 21. a 22.5.2022
12 hodiny
Kapacita účastníků: 20
Riegrova 51

Sebepoznání je prvním, nejdůležitějším bodem v růstu naší emoční inteligence. Emoční
inteligence společně s účinnými nástroji, např. typologií, vytváří potřebnou kvalitu a účinnost,
která poskytuje dostatek prostoru inteligenci emocí a mysli při každodenní pěstounské práci,
kdy se pěstouni setkávají s různou úrovní emočních a sociálních kompetencí dětí. Typologie
je oblast teorie osobnosti. Přináší poznání schémat, tvarů charakteru a popisuje způsob
pohledu na svět. Toho, co typologie nabízí, je ale mnohem více. Zvyšuje vnímání reality
(sebeuvědomění), a tím navýšení odpovědnosti a schopnosti motivace i sebemotivace.
Umožňuje porozumění lidské rozdílnosti, pochopení a zlepšení individuálního a
skupinového chování v rodině, školních situacích včetně komunikace, interpersonálních
dovedností ve vyjednávání a řešení konfliktů. Přináší pochopení odlišných osobnostních
typů v kontextu volby a zlepšení učebních metod a různých stylů učení, efektivnější rozvoj
osobnosti pěstouna i dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu. Typologie, resp. kognitivně
emocionální vzorce člověka, jsou tedy výrazným pomocníkem pro orientaci v jednání s
druhými lidmi v každodenní pěstounské praxi.

Blanka Beníšková
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Lektorský tým

Mgr. Martina Brožová,
Martin Klajn, DiS.

Datum, čas, rozsah, místo

Čt 16. 6. 2022 od 8:30
6 hodiny
Kapacita účastníků: 15
Riegrova 51

KLUB PRO PĚSTOUNY NA TÉMA NADMĚRNÉ UŽÍVÁNÍ INTERNETU VERSUS
DÍTĚ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI
Všichni to známe, děti telefon nedají z ruky. Co tam můžou pořád dělat, co je tam
tak zajímavé…přemýšleli jste někdy o tom, jaká mohou na internetu číhat
nebezpečí? Víte koho vaše děti sledují na sociálních sítích, nebo na jaká videa
koukají? S kým si píšou? Dětské duše jsou křehké a u dětí, které vyrůstají
v náhradní rodinné péči někdy dvojnásob. Jak být v obraze i jako rodič a na co si dát
pozor s vámi probere naše kolegyně, která se na prevenci zaměřuje.

Zpracovala dne 15. 1. 2022: Martina Zimmelová
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Lektorský tým

Mgr. Andrea
Hájíčková
Mgr. Nikola Erhartová

