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Skupinové
vzdělávání

září - prosinec 2019

12. 09.

17 - 20 h

Workshop

Zpět ve škole

Děti se nám vrátily do školy, s tím přišly třídní schůzky a další intenzivní spolupráce se školami. Jak zvládat
komunikaci s nimi? A jak vlastně fungují školská poradenská zařízení? Jak můžeme děti motivovat ke studiu - i přes
různé poruchy učení? Jak se s nimi doma do školy vhodně připravovat? O tom a mnohem víc si přijďte popovídat
s Mgr. Janem Uhlířem.

26. 09.

9 - 12 h

Workshop

Jak vést děti k samostatnosti?

Jak děti podpořit a jakým způsobem u nich budovat celoživotní pracovní návyky? Jak budovat vzájemnou důvěru
a podporovat je v postupném osamostatňování? Jak vyvážit čas povinností a čas na odpočinek a volný čas? To
a mnohem více na workshopu s PhDr. Mgr. Zuzanou Šípovou.

10. 10.

17 - 20 h

Beseda

Jak zvládnout pubertu a nezbláznit se?

Během besedy s PhDr. Lenkou Šilerovou se budete moci na tři hodinky vžít do dnešního dospívajícího člověka
- jaké výzvy, ale i nástrahy ho v dnešním světě čekají? Jak zvládat náročné situace, které s pubertou přicházejí?
A co vše čeká dítě v pěstounské péči, když se blíží jeho plnoletost?

Skupinové vzdělávání září - prosinec 2019
24. 10.

9 - 12 h

Workshop

Balvany na mé životní cestě

Jak pomoci dítěti zvládnout informace o jeho minulosti? Od kdy a jak s ním hovořit například o jeho „biorodičích“
a o jeho životě před příchodem k nám? Které informace sdělovat a jakou formou? Co se skutečnostmi, které jsou
velmi těžké, smutné, nepříjemné? Říjnový workshop s Mgr. Martinou Vančákovou.

07. 11.

17 - 20 h

Workshop

Kdy a jak začít mluvit s dětmi o sexu?

Je zcela přirozené, že s přibývajícím věkem dítěte přicházejí také fyzické změny… Jak o nich s ním/s ní mluvit?
Jak si u dětí vytvořit a udržet důvěru a lépe tak s nimi komunikovat i intimní témata jako je správná hygiena,
bezpečný sex, masturbace, mentruace, apod.? Se zkušenou lektorkou PhDr. Lenkou Šilerovou.

21. 11.

9 - 12 h

Workshop

Jak se navzájem respektovat?

Proč bychom se měli v rodině respektovat? Co nám obvykle překáží v tom, abychom se vzájemně poslouchali?
Přejeme si, aby se nám dítě svěřovalo? Jak komunikovat s biorodiči? A mnoho dalších otázek, které budete moci
probrat s psychologem Mgr. Janem Szutkowskim. Ten se bude věnovat hlavně principům zdravé komunikace
napříč rodinou...

05. 12.

9 - 12 h

Beseda

Význam pohlazení a objetí

A i letos zařazujeme žádané téma dotykové terapie a jejího využití v pěstounské péči. S lektorkou
Mgr. Martinou Vančákovou si také budete moci popovídat například o tom, jakým způsobem ovlivňuje váš vztah
s dítětem porucha připoutání a jak s ní pracovat.

12. 12.

17 - 20 h

Workshop

Proč děti lžou?

A s Janem Szutkowskim se budete moci potkat i na workshopu prosincovém. Jaké jsou podoby a významy lži
v lidském chování? Jak se charakter lhaní mění podle věku dítěte? Co nás a naše blízké ke lhaní vede? Na
workshopu si budete moci vyzkoušet a reflektovat pocity, jež doprovázejí jak toho, který lže, tak i toho, komu je lháno.
Cílem bude hledání způsobů, jak si ve svém okolí pěstovat vztahy založené na přijetí a důvěře.

Pravidla přihlašování a omlouvání se
• Přihlašuji se u svého klíčového pracovníka.
Ten musí zaslat oficiální objednávku, a to 3 dny (pokud chci zajistit hlídání), nejpozději pak 1 den před konáním.
• Na Workshopu/Besedě potvrdím svou účast podpisem na prezenční listině.
Koordinátor následně vystaví pro klíčového pracovníka potvrzení o absolvování a fakturu k proplacení poplatku
za vzdělávání.
• Omlouvám se (nebo ruším hlídání) na emailu vzdelavani@barevnysvetdeti.cz, 607 066 799
- 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.

