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Oblast vzdělávání: 

 
PŘÍPRAVA DÍTĚTE NA OSAMOSTATŇOVÁNÍ SE SOUVISEJÍCÍ SE ZLETILOSTÍ A 

ODCHODEM Z NÁHRADNÍ PÉČE, S OHLEDEM NA VĚK DÍTĚTE A JEHO VÝVOJOVÉ A 
SOCIÁLNÍ POTŘEBY 

 
Výstupy vzdělávání 

Pěstoun i dítě by 
měli vědět 

Kdo, kdy a jak co má každý udělat 

Pěstoun zná Jak připravit dítě na odchod po stránce bio-psycho-sociální 
 

Téma Náplň Metody práce Časová dotace 

Naučit se být sám, 
plánování volného 
času, práce - 
odpočinek 

Jak podporovat zájmy, 
jak využívat volný čas, 
kde hledat zábavu, 
vyváženost práce a 
odpočinku 

Myšlenkové mapy 
 2 hodiny 

Péče o domácnost Úklid, praní – sušení – 
žehlení, ukládání věcí,  Myšlenkové mapy 3 hodiny 

Uspořádání 
domácnosti 

Ukládání a skladování 
věcí, odpad a jeho 
třídění,  

Myšlenkové mapy 
Práce 
s kazuistikami 
 

2 hodiny 

Sociální systém, 
kde hledat 
podporu 

Státní sociální podpora, 
sociální zabezpečení, 
sociální pojištění, 
podpora v 
nezaměstnanosti 

Přednáška, práce 
s kazuistikami, 
diskuze 

2 hodiny 

Finanční 
gramotnost 

Rodinný rozpočet, 
zdravé zadlužování, 
produkty – výhody a 
nevýhody, jak 
nakupovat, insolvence - 
exekuce 

Přednáška, 
praktické a 
názorné 
procvičování, 
diskuze 

6 hodin  

Bydlení – 
možnosti, kde 
hledat podporu 

Sociální bydlení, 
chráněné bydlení, 
nájem a podnájem 
(rozdíly), kauce 
význam, výše…), trvalé 
bydliště, bydliště na 
ohlašovně… 

Přednáška, 
diskuze,  2 hodiny 

Vztahy po 
odchodu 
(akcent na potřeby 
dítěte)  
 
 

Vzájemné návštěvy,  
spolupráce při 
stěhování, dohoda o 
dalším kontaktu a styku 
s dítětem, práce 
s úzkostí a strachem 
dítěte i pěstouna,  

Brainstorming, 
Hry: životní role a 
životní cíle 
 
(Zjistit jak to 
vlastně má dítě a 
jak pěstoun) 

2 hodiny 

Emoční inteligence Vliv emocí na jednání Přednáška, 4 hodiny 
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člověka, zvládání 
emocí v konfliktních 
situacích, rozvíjení 
vztahů, pozitivní 
působení na lidi při 
osobním setkání 

praktické a 
názorné 
procvičování, 
diskuze 
testy 

Asertivita a 
zvládání konfliktů 

Komunikační styly, 
typologie konfliktů, 
strategie zvládání 
konfliktů, zvládání 
negativního jednání a 
předvídavost konfliktů 

Přednáška, 
praktické a 
názorné 
procvičování, 
diskuze 
 

4 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


