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TÉMA: Předcházení a odbourávání stresu pěstounů při výchově dětí v pěstounské péči

DATUM: 20.10.2018 od 13,00 do 16,00                          HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: Hotel Zlatý Lev Louny

LEKTOR: Mgr. Miroslav Jan Šramota

ODBORNOST: 
Vystudoval obor Sociální práce na VŠ sv. Alžběty. V minulosti pracoval jako pedagog na SOU a 
SOŠ (8 let) a jako sociální pracovník na MěÚ, odbor péče o dítě a náhradní rodinné péče (5 let). 
Nyní  absolvuje  výcvik  systemické  supervize  a  koučinku  pro  pomáhající  profese  a 
psychoterapeutický výcviku ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a 
hypnoterapii.

PRAXE:  Supervizor, kouč,  sociální pracovník,  pedagog a psychoterapeut se zájmem o osobní 
rozvoj, poznávání a hledání vhodných řešení pro život.

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: 

Program vzdělávacího semináře je realizován v těchto bodech:

1. Co to je stres a jeho funkce? 
2. Stres dnešní doby 
3. Stres při výchově dětí v NRP
4. Předcházení stresu u pěstounů 
5. Jak pracovat se stresem ve svém životě? 
6. Hodně stresu, možnost odborné pomoci 

Techniky:
Interaktivní  diskuze,  výklad,  sebepoznávání  vlastních  postojů,  hledání  možností  řešení  – zdroje 
pomoci. 

CÍL:
Cílem školení pro pěstouny je: naučit pěstouny reflektovat stres a uspokojivě s ním pracovat, aby 
negativně neovlivňoval jejich život. 

DOPORUČENÁ LITERATURA:
FONTANA, David. Stres v práci a v životě. Portál. 2016.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 
Během školení zajištěno hlídání dětí.
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