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 Nabídka vzdělávání střediska Služby pro pěstouny Jihočeská rozvojová o.p.s.  
2023 

 
 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 CESTA DÍTĚTE NRP/DOSPÍVÁNÍ A PŘECHOD DO DOSPĚLOSTI Lektorský tým 

So 15. 4. 2023 od 9:00 
6 hodin 

Kapacita účastníků: 20 
Riegrova 51 

Přemýšleli jste někdy o tom, jak to, že je dítě v pěstounské péči vnímá samo dítě? 
Jaké to je žít v rodině bez vlastní mámy a táty? O čem dítě v takové situaci přemýšlí, 

co samo v sobě řeší v době dospívání a jak těžké je osamostatnění v dospělosti? 
Není povolanějšího člověka než toho, kdo to sám prožil.  

 
Lukáš Daniš,  

klíčový pracovník 
organizace Děti patří 

domů; který má osobní 
zkušenost – vyrůstal 8 let 

v dětském domově a 
pěstounské péči 

Datum, čas, rozsah, místo KLUB PRO PĚSTOUNY Lektorský tým 

Čt 23. 2. 2023 od 8:30 
6 hodin 

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. 

Bc. Martina 
Zimmelová, DiS. 

 
Mgr. Olena Bilous 
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Datum, čas, rozsah, místo SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ Lektorský tým 

Čt 20. 4. 2023 od 8:30 
6 hodin 

Kapacita účastníků: 15 
Riegrova 51 

Už jste to pravděpodobně slyšeli. Sebepoškozování je téma, o kterém se v poslední 
době začíná mluvit a hlavně se stále navyšují počty dětí, které ho provozují. Proč to 
děti dělají? Co je k tomu vede? Jaké mohou být spouštěče a jaká jsou rizika? Jak se 
k tomu jako rodič/pěstoun postavit a co dělat? O tom všem si povíme na společném 
vzdělávácím setkání.  

Bc. Martina 
Zimmelová, DiS. 

 
Mgr. Andrea 

Hájíčková, DiS. 

Datum, čas, rozsah, místo VÝCHOVNÉ PŘÍSTUPY U DĚTÍ S PORUCHOU ATTACHMENTU Lektorský tým 

Čt 11. 5. 2023 od 9:00 
6 hodin 

Kapacita účastníků: 15 
Riegrova 51 

Je to pořád dokola. Něco po dítěti chcete, ale máte pocit, že mluvíte do zdi? 
Pochybujete o sobě a přemýšlíte, že třeba potřebujete přistupovat k výchově jinak? 
A je to opravdu tak? Jak přistupovat k dětem, které mají za sebou mnohdy velmi 
těžký start, jaké volit konkrétní výchovné přístupy se dozvíte na semináři terapeutky 
Anny Němcové.   

Mgr. Anna Němcová 
Ředitelka sekce NRP 
Prevent 99, terapeut 

Zpracovala dne 31. 1. 2023: Martina Zimmelová 

mailto:pestouni@jihoceskarozvojova.cz

