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Nabídka vzd ělávání st řediska Služby pro p ěstouny Jiho česká rozvojová o.p.s.  
Září - prosinec 2019  

 
 Vzdělávací semináře proběhají (vyjma pobytového vzdělávání) v budov ě Riegrova 51, České Bud ějovice . 

 Zájemci se mohou hlásit prost řednictvím svého klí čového pracovníka.  

 V případě Vašeho zájmu prosíme o přihlášení nejpozd ěji do 7 dn ů před konáním vzdělávání z důvodu omezené kapacity všech 

akcí. 

 Po domluvě zajistíme hlídání d ětí, které je třeba objednat nejpozd ěji 7 dní p ředem . 

 Vzdělávání bude realizováno při minimálním počtu 7 účastníků. Pro účastníky vzdělávání bude zajištěno drobné občerstvení.  

Datum, čas, rozsah, místo VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – VÝCHOVA DÍT ĚTE V NRP ANEB TERAPEUTICKÉ 
RODIČOVSTVÍ V PRAXI Lektorský tým  

So – Ne 5. – 6. 10. 2019 
12 hodin 

Kapacita ú častník ů: 30 
Místo bude up řesněno 

V rámci semináře se pěstoun seznámí s konkrétními technikami, jak u dítěte 
budovat bezpečí a blízkost jako předpoklad pěstování vztahu s dítětem. Konkrétně 
se budeme věnovat praktickému nácviku terapeutického rodičovství, které směřuje 
k navození bezpečí dítěte – např. základy bezpečné komunikace – výraz tváře, tón 

hlasu, jak dát dítěti prostor, aby mělo možnost ovlivňovat svůj život, jak dítě 
vychovávat bez „velkých řečí“. V průběhu semináře se budeme zabývat i 

konkrétními výchovnými problémy vyskytujícími se u dítěte v NRP a bude prostor i 
pro diskuzi a výměnu zkušeností pěstounů. 

 
 
 

Mgr. Johana Mertová 
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Datum, čas, rozsah, místo SOUROZENCI – BIOLOGICKÉ DĚTI PĚSTOUNŮ A DÍTĚ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Lektorský tým  

Čt 21. 11. 2019 od 9:00 
8 hodin 

Kapacita ú častník ů: 15 
Riegrova 51 

Věděli jste, že sourozenecké konstelace mají vliv až do dospělosti? Řešíte vztahy 
mezi mladšími a staršími sourozenci, mezi vlastními a pěstounskými dětmi? Jsou 
žárlivost, konflikty, hádky a bitky mezi sourozenci na denním pořádku? Trápí Vás 
téma spravedlivosti vůči jednotlivým dětem? Očekáváte příchod dalšího dítěte do 

rodiny a rádi byste, aby to nezpůsobilo explozi mezi dětmi? 
Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže porozumět sourozeneckým konstelacím a 

pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, pěstounů. 

Zuzana Bláhová 

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

Čt 12. 12. 2019 od 8:30 
6 hodiny 

Kapacita ú častník ů: 15 
Riegrova 51 

V životě pěstouna se potkáváte s mnoha situacemi. Některé jsou příjemné, jiné 
méně. O starostech, ale i radostech, které vás životem provází, si přijďte popovídat 
na klub určený babičkám a dědečkům bez předem určeného tématu. Budeme se 

věnovat aktuálním potřebám vás, pěstounů. 

Bc. Martina 
Zimmelová, DiS. 

Mgr. Olena Bilous  

Zpracovala dne 31. 7. 2019: Martina Zimmelová 


