
Kontaktní adresa: Mánesova 1340/15, 440 01 Louny   
Mob.: 910 259 997 , 778 140 249, 778 140 760
E-mail:  nruk@nruk.cz, Datovka id: a4ztgwc, Web: www.nruk.cz

TÉMA: Náhradní rodinná péče očima dětí 

DATUM: 25/10/2017  od 10 – 13h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: Poradna pro náhradní rodinnou péči, Obránců Míru 2767, Žatec

LEKTOR: Mgr. Miroslav Jan Šramota

ODBORNOST: sociální pracovník, terapeut

PRAXE: sociální pracovník OSPOD, soukromá praxe www.miroslavjansramota.cz

ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ: osoby pečující o nezletilé dítě v pěstounské nebo poručnické péči

PODMÍNKY:  Účastníci vzdělávací přednášky budou aktivně naslouchat lektorovi. Pro ověření
pochopení  probírané  látky  budou  moci  klást  dotazy  k  tématu  a  tím  si  budou  moci  přiblížit
probíranou teorii své výchovné praxi.

ANOTACE:

NRP a její vliv na pěstounské dítě a děti pěstounů, a to vše očima dětí. 

1. Jak děti vnímají NRP? Seznámení účastníků s problematikou.

2. Jak na ně působí, co prožívají a co si myslí? Vyhodnocování situací na příkladech.

3. Dítě  v  NRP,  které  je  zatížené  systémem  a  změnami.  Možnosti  spolupráce  při  řešení
problémů dětí v pěstounské péči.

CÍL:

Pomoci pěstounům získat vhled do myšlení a prožívání dětí, které jsou v pěstounské péči,
ale i jejich vlastních dětí, které se též musí se situací v rodině vypořádávat. Na základě
vhledu moci započít změnu k přístupu k dětem.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Novák T., Gabriel Z. Psychologické poradenství pro náhradní rodinné péči. Nakladatelství: Grada,
2008

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem v Domě dětí a mládeže
(prosíme o nahlášení dětí předem, přezuvky prosíme s sebou)
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma, ostatní (nutno se přihlásit předem)
uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodinu a to buď hotově, složenkou, bank. převodem
- parking možný zdarma na parkovišti před budovou
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