Průběžné vzdělávání dle zákona č.359/1999 Sb.

Služby pro pěstouny, Barevný svět dětí, z. s. www.barevnysvetdeti.cz
Kontakt na koordinátora vzdělávacích a podpůrných služeb
607 066 799, vzdelavani@barevnysvetdeti.cz

Workshopy a besedy 2022
Milí pěstouni, i v roce 2022 se můžete těšit na zajímavá témata vzdělávání, příjemné prostředí
Barevného světa dětí (Pod Nuselskými schody 3, Praha 2) a tříhodinový formát (9:00 - 12:00 nebo 17:00 20:00). V době konání vzdělávání jsme schopni zařídit hlídání pro děti.
Přihlašuji se u svého klíčového pracovníka nejpozději 24 hodin před konáním (72 hodin pokud potřebuji hlídání).
Na semináři potvrdím svou účast podpisem na prezenční listině. Koordinátor vzdělávacích a podpůrných služeb
poté vystaví pro klíčového pracovníka potvrzení o absolvování a fakturu k proplacení poplatku za vzdělávání.
Omlouvám se (nebo ruším hlídání) u koordinátora vzdělávacích a podpůrných služeb
- pokud 3 a více dní před konáním => storno objednávky,
- pokud 6 a více hodin před konáním => poplatek se nevrací, ale je mi jednorázově nabídnuta náhrada,
- pokud se omluvím méně jak 6 hodin před konáním, nebo nedorazím => poplatek se nevrací.

13. 1.

17 - 20 h

Zpětná vazba a oceňování dětí

lektoruje: Mgr. Lucie Salačová
Proč je důležité děti chválit? Jaký je rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací? Co používat
místo trestů? Beseda účastníky provede tajemstvím oceňování a zpětných vazeb.

27. 1.

9 - 12 h

Hněvat se je normální

lektoruje: Mgr. Ing. Pavla Cerhová Kořínková z projektu Vztek matek
Prožívat vztek je v pořádku. Výčitky svědomí nejsou potřeba, nicméně laskavost a
dobrá sebepéče ano. Workshop účastníkům představí, jak pracovat s emocemi.

24. 2. 9 - 12 h

Neposedné dítě

lektoruje: PhDr. Ludmila Boková
Jak si poradit s dětskou hyperaktivitou? Jak pomoci malým neposedům s
odpočinkem i denním řádem? Beseda přiblíží problematiku hyperaktivních dětí.

17. 3.

17- 20 h

Připoj se s rozumem

lektorují: lektoři projektu Replug me
Workshop pomůže s orientací i porozuměním online světa a jeho výhodám i rizikům.
Účastníci obdrží praktické rady, které poslouží celé rodině.

21. 4.

9 - 12 h

Stravováním ke zdraví a pohodě

lektoruje: MUDr. Kateřina Cajthamlová
Účastníky besedou provede známá lékařka, která se podělí o tajemství vyváženého
jídelníčku. Ten je klíčem k pevnému zdraví i duševní pohodě.

28. 4. 17 - 20 h Závislosti a dítě v pěstounské péči
lektoruje: PhDr. Ilona Preslová
Jak komunikovat s dítětem závislosti jeho rodičů? Jak se postavit k prevenci v této
otázce? Beseda provede choulostivým tématem závislostí na návykových látkách.

12. 5.

9 - 12 h

Tělesnost a sebepřijetí u dětí

lektoruje: Mgr. Josef Smrž
Jak pracovat s tělesností dětí? Jak podpořit jejich zdravý psychosociální vývoj?
Beseda účastníkům nabídne citlivý vhled do intimních otázek a tělesného sebepřijetí.

19. 5.

17 - 20 h

Etnická identita pěstounských dětí

lektoruje: Mgr. Martina Vančáková
Účastníci besedy budou seznámeni se specifiky pěstounské péče dětí, které
společnost nevnímá jako zástupce majoritního etnika.

16. 6.

17 - 20 h

Komunikace o rodičích a s rodiči

lektoruje: Mgr. Martina Vančáková
Beseda bude rozkrývat tajemství komunikace ve vztahovém labyrintu biologické i
pěstounské rodiny včetně sourozeneckých vztahů.

15. 9.

17 - 20 h

Vzdělávání a dítě v pěstounské péči

lektoruje: Mgr. et Bc. Jan Uhlíř
Jak vypadá efektivní učení a jak s ním dítěti pomoci? Jak řešit problémy se školou?
Workshop pomůže účastníkům se zorientovat ve vzdělávání a jeho systému.

22. 9.

9 - 12 h

Odpočinek jako součást péče o dítě

lektoruje: Mgr. Lenka Papáčová
Během workshopu budou účastníkům představeny efektivní techniky odpočinku,
relaxace a psychohygieny.

6. 10.

9-12 h Právní pohled na kontakty s biologickou rodinou

lektoruje: Mgr. Linda Matyšková
Účastníci budou během workshopu seznámeni s právním rámcem kontaktů s
biologickou rodinou.

20. 10. 17 - 20 h Jak vypadá dětské trápení
lektoruje: Mgr. Josef Smrž
I dětská duše může zažívat velké bolesti. Beseda účastníkům přiblíží, jak podpořit
dítě, které trápí přílišný smutek, strach nebo obavy.

10. 11. 17 - 20 h Vánoce jako rodinný čas
lektoruje: Mgr. Martina Vančáková
Beseda se zaměří na úskalí, která mohou Vánoce v pěstounské rodině přinést.
Tématem bude odloučení od biologické rodiny, rituály a tradice.

24. 11.

9 - 12 h

Rodinný rozpočet

lektoruje: Mgr. Lucie Policarová
Workshop účastníkům odhalí tajemství úspěšného finančního hospodaření,
vyváženého rodinného rozpočtu a základů finanční gramotnosti.

8. 12.

17 - 20 h

Jak pracovat s traumatem dítěte

lektoruje: Bc. Petra Wünschová (Centrum Locika)
Beseda účastníky provede obecnými informacemi o traumatu a jeho projevech v
chování dítěte. Poodhalí jak s traumatem pracovat a jak ho léčit.

