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Oblast vzdělávání: 

 
 ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PŘI PÉČI O SPECIFICKÉ SKUPINY DĚTÍ, 

ZEJMÉNA DĚTÍ JINÉHO ETNIKA, DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, 
SOUROZENECKÝCH SKUPIN, DĚTÍ, KTERÉ ZAŽILY TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A 

ZANEDBÁVÁNÍ 
 

 

Výstupy vzdělávání 

Pěstoun zná 
Postoje dítěte k vlastní odlišnosti 
Své postoje k odlišnosti dítěte 
Jak dítě a jeho odlišnost přijme širší rodina 

Pěstoun umí 

Přijmout dítě odlišné (etnikum, postižení, deprivace,…), než je on 
sám, s láskou, otevřeností a bez předsudků 
Akceptovat skutečnost, že jeho rodina se stane rodinou např. 
etnicky smíšenou, s postiženým jedincem...? 
Pomáhat dítěti zvládnout různé reakce okolí na jeho odlišnost a 
on sám si ustojí reakce okolí na jeho novou rodinu 
V dítěti posilovat zdravé sebevědomí 

Vzdělávání bude uzpůsobeno vždy věku, znalostem a dovednostem pěstouna a potřebám 
dítěte.  
 

Téma Náplň Metody práce Časová dotace 

Dítě se zdravotním 
postižením 
 

Postavení rodiny 
s dítětem se 
zdravotním postižením 
v moderní společnosti, 
finanční a časová 
náročnost péče, ztráta 
zaměstnání z důvodu 
nepřetržité péče, 
systém sociálních 
dávek, rehabilitace, 
pomůcky, vhodné 
vzdělávací zařízení 
v okolí, asistent 
pedagoga a sociální 
asistence, respitní 
péče, pomoc pečujícím 
osobám, 
psychohygiena 
pečující osoby, 
zapojení dítěte do 
sourozenecké 
konstelace, sociální 
služby… 

Přednáška 
Diskuze 
Brainstorming  
Práce s kazuistikami 
Modelové situace – 
přehrávání 
 
 
 

6 hodin 
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Dítě jiného etnika 
 

Podpora dítěte v hledání 
jeho identity, 
nastudování informací o 
kultuře a historii národa, 
z nějž dítě pochází, 
příprava dítěte na 
projevy diskriminace, 
zapojení dítěte do 
sourozenecké 
konstelace, prostředí a 
situace rodiny, jak je to s 
„hlasem krve“… 

Přednáška 
Diskuze 
Brainstorming  
Práce s kazuistikami 
Modelové situace – 
přehrávání 
  

6 hodin 
 

Sourozenecké 
skupiny 
 

Specifika v adaptaci 
mladších a starších dětí, 
role staršího sourozence 
v adaptaci mladšího, 
přijetí nevlastních 
sourozenců, kteří jsou 
bio dětmi pěstounů, … 

Přednáška 
Diskuze 
Brainstorming  
Práce s kazuistikami 
Modelové situace – 
přehrávání 
 

6 hodin 
 

Děti, které zažily 
týrání, zneužívání 
či zanedbávání 
 

Seznámení s minulostí 
dítěte, příprava na 
problémy, za něž 
nenesou pěstouni 
odpovědnost a jejichž 
příčinám nemusí 
rozumět, odborná 
pomoc, zapojení dítěte 
do sourozenecké 
konstelace… 

Přednáška 
Diskuze 
Brainstorming  
Práce s kazuistikami 
Modelové situace – 
přehrávání 
 

6 hodin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


