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TÉMA: Náhradní rodinná péče – příbuzenská péče a vztahy v rodině 
DATUM: 19/9/2017

OD–DO: 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:

Definice vztahů v rodině, jejich určení, vydefinování rolí a možností mezi členy rodiny.
Stručný obsah kurzu:
1. Rodinné vztahy – příbuzenská péče, rodina a její pojetí, širší rodina
2. Rodinné konstelace – graf rodiny a vztahy mezi členy rodiny, silné stránky vztahů

a jejich využití
3. Reflexe rodinných vztahů se zaměřením na udržování rovnováhy mezi členy
rodiny – praktická část
CÍL:

- Pomoci náhradním rodičům reflektovat rodinné vztahy, konstelace a možnosti využití
vzájemné spolupráce mezi členy rodiny při výchově a vzdělávání dětí v NRP. Dále pomoci
posilovat vztahy tak, aby byla v rodině přijatelná rovnováha.
DOPORUČENÁ LITERATURA:
Rodinné konstelace - objevená síla, autor B. Hellinger, nakladatelství Triton.
Posílení rodiny, autorka Inso Kim Berg, nakladatelství Portál.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem v Domě dětí a mládeže
(prosíme o nahlášení dětí předem)
- 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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