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TÉMA: Rodinné rituály související s přijetím dítěte do pěstounské péče a jeho výchovou

DATUM: 19/10/2018                                           OD–DO:  16,30-19,30h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: Hotel Zlatý Lev Louny

LEKTOR: Ing. Ivo Kraus, DiS.

ODBORNOST: 
VOŠ Husův institut teologických studií, obor teologie a pastorace
VŠ zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty Bratislava, obor sociální práce

PRAXE: Ředitel ops poskytující službu doprovázení pěstounů, pastorační péče v rámci služby v 
církvi,  dříve vedoucí  pobočky Kofoedovy školy v Mostě pro nezaměstnané (2006-9),  vedoucí 
služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, vedoucí azylového domu (2009), výkonný 
manažer Asociace náhradních rodin (2010), projektový manažer, ad.

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:   Seminář  se  zaměřuje  na  pochopení  důležitosti  rodinných  rituálů  pro  děti  v 
pěstounské péči.  Rozebírá  pojmy jako vítací či  přechodové rituály v kontextu rodiny i  širšího 
společenství. Dále se kurz zaměřuje na tyto témata:

1) Rodinné rituály podporují soudržnost, pocit jistoty a stabilního zázemí.
2) Rituály všedního dne
3) Smysl rodinných rituálů
4)  Rituály  konané  kvůli  dětem  v  pěstounské  péči  (vítací  rituály,  přechodové  rituály,  rituály  ve  výchově,  hraní 
sociálních rolí, měnící se rodinné rituály, kontakt s biologickou rodinnou a konfrontace rozdílných rodinných pravidel.

CÍL:
- objasnit význam rodinných rituálů pro usnadňují přijetí dítěte do rodiny a soudržnost rodiny
- vysvětlit pojem rituál a jeho význam pro výchovu dětí v pěstounské rodině
- zamyslet se nad střetem dvou systémů a tradic rodiny náhradní a biologické

DOPORUČENÁ LITERATURA:
KUNZE, Petra a Catharina SALAMANDER. Malé děti potřebují rituály. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 126 s. 
ISBN 978-80-251-3405-4.
MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 143 s.  
ISBN 80-7169-897-0.
VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, 
201 s. ISBN 80-7106-178-6.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012,  
531 s. ISBN 978-80-246-2153-1.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem
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