
Katalog vzdělávacích aktivit 

Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie 

Pobočka Karviná, Orlová 

2. pol. 2022 

 

  
 
 
 

 
 
 

http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ 
  



 
2 

Vážení pěstouni, 

s nadcházejícím školním rokem Vám opět nabízíme nové a věřím, že i zajímavé vzdělávací 
aktivity. Nabídku kurzů jsme se rozhodli obohatit o nová témata i lektory. Jako již tradičně si u 
nás můžete vybrat kurzy jednodenní i víkendové vzdělávací pobyty, ale také online kurzy, které 
jste si oblíbili. 

Zaměřením kurzů vycházíme vstříc Vašim požadavkům i připomínkám. Všechna témata byla 
konzultována s klíčovými pracovnicemi jednotlivých poboček a měla by korespondovat 
potřebám, které jste nám sdělovali. 

Věříme, že s nabídkou i obsahem vzdělávacích aktivit pro 2. pololetí roku 2022 budete 
spokojeni a zákonná povinnost se pro Vás tak stane také příjemným a užitečným zážitkem.  

 

 
Mgr. Jana Horňáková – koordinátorka vzdělávání 
tel.: +420 733 142 438 
e-mail: pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz 

 
 
 
 
 

 

mailto:pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz
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Nabídka vzdělávacích aktivit Programu pro pěstounské rodiny  

pobočky Karviná, Orlová pro 2. pol. 2022 

Pořadí 
kurzu 

Název kurzu 
Rozsah 
(hodiny) 

Datum 
konání 

Uzávěrka 
přihlášek 

Čas 
Místo 

konání 

1. 
Mapa lásky  - jak zvládat 

výchovu dětí 
Bc. Veronika Zajícová 

  4 19. 10.  12. 10. 8:30 – 12:50 Karviná 

2. 
Problém jménem anorexie 
Mgr. Vladimíra Osadníková 

4 20. 10. 13. 10.  15:30 – 19:50 online 

3. 
Mapa lásky  - jak zvládat 

výchovu malých dětí 
Bc. Veronika Zajícová 

4 10. 11. 3. 11. 15:30 – 19:50 online 

4. 
Dítě na vlastní pohon 

Bc. Jana Svobodová, DiS.  
4 16. 11.  9. 11. 14:30 – 18:50 Karviná 

5. 

Mapa lásky – jak zvládat 
výchovu větších dětí a 

dospívajících 
Bc. Veronika Zajícová 

4 24. 11. 16. 11. 15:30 – 19:50 online 

6. 
Zdravý životní styl 

Mgr. Petra Macounová 
3 30. 11.  23. 11. 8:30 – 11:45 Orlová 

klub 
Abeceda spokojeného 

pěstouna                                
Mgr. Pavlína Němečková       

4x2 
21.9.,26.10., 
23.11., 14.12.  

 9:00 – 11:00 Karviná 

klub 

Abeceda spokojeného 
pěstouna 

 Bc. Marie Poledníková                           
Věra Sedláková, DiS.       

4x2 
21. 9.,19.10.,  
23. 11.,14.12. 

 9:00 – 11:00 Orlová 

klub  
Co mi pěstounství dává a 

bere 
Mgr. Pavlína Němečková 

4x2  
14.9., 5.10., 
9.11., 7.12. 

 9:00 – 11:00 Karviná 

víkendové vzdělávání 
Identita přijatého dítěte 
Mgr. Marcela Horáčková 

12 10. – 11. 9. 31. 8. 
Hotel Pod akáty 
(Dolní Lomná) 

 

Místo konání jednodenních kurzů: 

 

Karviná: Pobočka Regionální knihovny Karviná – Středisko hudby a umění  

Masarykovo nám. 9/7, 733 01 Karviná – Fryštát  

 

Karviná: Pobočka Programu pro pěstounské rodiny, Masarykovo náměstí 6, 733 01 

Karviná - Fryštát 

 

Orlová: Komunitní centrum MAJÁK, B. Němcové 853, Orlová-Poruba 
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1.  Mapa lásky – jak zvládat výchovu dětí                                                                                   

 
 
Datum konání: 19. 10. 2022 
 
 
Lektoři:  Bc. Veronika Zajícová 

V minulosti působila jako manažer vzdělávání v oblasti školství a 
protidrogový koordinátor. Byla vedoucím terapeutem v kontaktním 
centru pro drogově závislé. Od roku 2006 pracuje jako sociální 
pracovnice/terapeut pro rodiny s dětmi. Její specializací je práce s 
dětmi s poruchou attachmentu.  Absolvovala terapeutický výcvik 
Umění pomáhat a výcvik Specifika péče o děti v náhradní rodinné 
péči. 

 
 
Anotace V rámci tohoto vzdělávání se zaměříme na výchovu dětí z pohledu 

vývojové psychologie. Dozvíte se, jak se vyvíjí mozek dítěte a jak to 
ovlivňuje jeho chování. Proč mě někdy neposlouchá? Proč se vzteká, 
když mu něco nedovolím?  Proč se najednou dospívající zavírá 
v pokoji? Proč je drzý? Proč najednou víc věří kamarádům? Proč pořád 
kouká do telefonu? Proč se někdy doma cítíme jako ve válečné 
komunikační zóně? Na tyto a na vaše ostatní otázky můžete dostat 
odpověď v tomto vzdělávacím programu.  

 
 

Kapacita:  15 osob  
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2.    Problém jménem anorexie (online) 

 

Datum konání: 20. 10. 2022 
 
 
Lektor:  Mgr. Vladimíra Osadníková 

Pracuje jako vedoucí pracovník ostravské pobočky Centra Anabell, 
také v přímé práci s klienty (často jako peer konzultant), má na starost 
IG Centra Anabell a mimo to přednáší a lektoruje.  

 
Anotace  

 představení Centra Anabell 
 zaměříme se na problematiku PPP (zde tedy mentální anorexie) 
 tipy a rady, jak v situaci jednat, zorientovat se apod. 
 prostor na debatu 

 
 

Kapacita:  25 osob 

 

 

3.   Mapa lásky – jak zvládat výchovu malých dětí (online) 

Datum konání: 10. 11. 2022 
 
Lektor:  Bc. Veronika Zajícová 

V minulosti působila jako manažer vzdělávání v oblasti školství a 
protidrogový koordinátor. Byla vedoucím terapeutem v kontaktním 
centru pro drogově závislé. Od roku 2006 pracuje jako sociální 
pracovnice/terapeut pro rodiny s dětmi. Její specializací je práce s 
dětmi s poruchou attachmentu.  Absolvovala terapeutický výcvik 
Umění pomáhat a výcvik Specifika péče o děti v náhradní rodinné 
péči. 

 
Anotace V rámci tohoto vzdělávání se zaměříme na výchovu dětí do 12 let z 

pohledu vývojové psychologie. Od jakého věku můžu po dítěti 
požadovat splnění slibu? Proč na mě dítě ještě chvíli kouká, když po 
něm chci, aby mi doneslo pastelku? Proč mu všechno tak dlouho trvá? 
Proč mě někdy neposlouchá? Proč se vzteká, když mu něco 
nedovolím? Proč je pro kluky důležité hrát si s pistolkou? Na tyto, a na 
vaše ostatní otázky můžete dostat odpověď v tomto vzdělávacím 
programu. 

 
 

Kapacita:  25 osob 
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4.   Dítě na vlastní pohon aneb mám tě příliš ráda, abych s tebou válčila kvůli    
       neuklizeným hračkám 
 
 

Datum konání: 16. 11. 2022 
 
Lektor:  Bc. Jana Svobodová, DiS.  

Lektorka primární prevence na ZŠ, SŠ, sociální pracovnice 

Nízkoprahového klubu pro neorganizované děti a mládež, dříve 

vychovatelka ve výchovném ústavu (dětský domov se školou) a 

kontaktní pracovnice v poradně pro drogově závislé. 

 
Anotace: Chceme, aby se naše děti chovaly zodpovědně, leč mnohdy řídíme 

jejich život od rána do večera. Připravujeme je na jejich budoucnost, o 

které moc nevíme, a přesto máme představu, že nejlépe víme, co je k 

ní potřeba. Dá se dítěti svěřit kontrola nad jeho životem? Kdy? Jak? Je 

na nás ukazovat dětem jejich životní cestu, nebo jim dát prostor 

budovat si vlastní cestu podle sebe? 

 
Kapacita:  15 osob 
 
 
 
 

5.   Mapa lásky – jak zvládat výchovu větších dětí a dospívajících (online) 

Datum konání: 24. 11. 2022 
 
Lektor:  Bc. Veronika Zajícová 

V minulosti působila jako manažer vzdělávání v oblasti školství a 
protidrogový koordinátor. Byla vedoucím terapeutem v kontaktním 
centru pro drogově závislé. Od roku 2006 pracuje jako sociální 
pracovnice/terapeut pro rodiny s dětmi. Její specializací je práce s 
dětmi s poruchou attachmentu.  Absolvovala terapeutický výcvik 
Umění pomáhat a výcvik Specifika péče o děti v náhradní rodinné 
péči. 

 
Anotace V rámci tohoto vzdělávání se zaměříme na výchovu dětí a 

dospívajících od 12 let z pohledu vývojové psychologie. Dozvíte se, jak 
se vyvíjí mozek dítěte v dospívání a jak to ovlivňuje jeho chování. Proč 
se najednou dospívající zavírá v pokoji? Proč je drzý? Proč najednou víc 
věří kamarádům? Proč se někdy doma cítíme jako ve válečné 
komunikační zóně? Na tyto a na vaše ostatní otázky můžete dostat 
odpověď v tomto vzdělávacím programu. 

 
 

Kapacita:  25 osob 
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6.   Zdravý životní styl 
 
 

Datum konání: 30. 11. 2022 
 
Lektor:  Mgr. Petra Macounová 

Učí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity ochranu a podporu 
veřejného zdraví. 

Anotace: 

 Plánované rodičovství 

 Zvládání stresu 

 Vyrovnání se s náročnými životními situacemi 

 Pozitivní výchova dětí 
 

 
Kapacita:  15 osob 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
8 

Ceny vzdělávacích aktivit 

Aktivita Cena za osobu mající dohodu s SD Cena za osobu (externisté) 

Jednodenní kurz – 
základní 

zdarma 220 Kč / hod. 

Příspěvek na 
víkendový pobyt 

klienti si hradí stravu 
220 Kč / hod. vzdělávání 

+ úhrada stravy a pobytu 

Hlídání dětí během 
vzdělávání 

zdarma 

50 Kč / 1 hod / dítě ( 0 - 4,99 let), 
20 Kč /1 hod /dítě (5- 11,99 let). 

U dítěte se zvýšenou potřebou 
individuální péče (např. pomoc 

při sebeobsluze, pomoc s 
polohováním, zajištění osobní 

hygieny apod.) bude částka 
stanovena dle skutečných 
nákladů na zajištění péče. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, jedná se o konečnou cenu. 

 

Způsob přihlašování 
 

 Pěstouni, kteří mají uzavřenou dohodu se Slezskou diakonií, se přihlašují u svých 
klíčových pracovníků nejpozději 7 dnů před konáním vzdělávací aktivity. 

 Externisté se přihlašují prostřednictvím své doprovodné organizace nebo 
prostřednictvím pracovníků jednotlivých poboček Programu pro pěstounské 
rodiny, případně přímo koordinátorce vzdělávání nejpozději 7 dní před konáním 
vzdělávací aktivity.   

 Přihlášením se na vzdělávací aktivitu přihlašovaný souhlasí se sběrem, uchováváním 
a zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, pro potřeby realizace vzdělávání a s pořízením obrazových 
záznamů své osoby a dětí ve své péči pro vnitřní potřebu pořadatele. 

 Odhlášení lze provést prostřednictvím pracovníka pobočky Programu pro 
pěstounské rodiny případně přímo koordinátorce vzdělávání nejméně 3 pracovní 
dny před realizací vzdělávání.  

 
Způsob úhrady u externích účastníků 
 

 Přímo na místě vzdělávání v hotovosti, případně na základě objednávky formou 
úhrady vystavené faktury po realizaci vzdělávání.  

 


