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vzdělávacích aktivit 

2021 
 
 
 
 

 
 

pro rodiny s dětmi Sluníčko 

Z dobrého dětství čerpáme celý život… 



 



Milí pěstouni, 

s novým rokem přichází také nová nabídka vzdělávacích aktivit, které bychom Vám 

v roce 2021 rádi nabídli. Vybírat můžete jako každý rok z široké nabídky vzdělávání, 

která zahrnuje 3hodinové semináře (dopolední i odpolední), 6hodinové sobotní 

semináře, vzdělávací pobyty a vzdělávání v Karviné i Horní Suché.  

Témata vzdělávacích aktivit jsme sestavovali na základě situací, se kterými se 

náhradní rodiny nejčastěji potýkají, zohledňovali jsme také Vaše podněty a 

připomínky ke vzdělávání. Cílem je, aby vzdělávání odpovídalo Vašim potřebám a 

pomohlo Vám ve Vaší roli náhradních rodičů.   

V průběhu roku bychom Vám rádi nabídli také veřejné přednášky v Regionální 

knihovně v Karviné, jejichž termíny a témata aktuálně s lektory domlouváme a 

budeme Vás o nich informovat v průběhu roku na naší webové a facebookové 

stránce.  

Věříme, že budete s nabídkou a obsahem vzdělávacích aktivit spokojeni a Vaše 

zákonná povinnost související s rolí pěstounů se pro Vás stane příjemným a 

užitečným zážitkem.  
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1. Co naší rodině přinesl rok 2020 

Datum, čas a místo konání: 
14.1.2021 Horní Suchá – Restaurace Na Kopečku od 8:30 
28.1.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00  

Délka: 3 hodiny, kapacita: 15 - 20 osob 

Lektoři: 
Mgr. Lukáš Szlaur - Psycholog se zaměřením na problematiku rodiny, partnerských 
vztahů, výchovy dětí, zvládání stresu, životní rovnováhu a oblast psychologie práce 
Mgr. Lenka Kalniková – Ředitelka organizace, terapeutka a sociální pracovnice 

Anotace: Rok 2020 s sebou přinesl mnoho změn a situací, na které jsme nebyli připraveni, a nečekali jsme, 
že by mohly nastat. Pro pěstounské rodiny byla zvlášť náročná dlouhodobá distanční výuka dětí, zrušení 
všech volnočasových aktivit, nemožnost stýkat se s blízkými osobami. Na semináři bude prostor pro 
sdílení zkušeností se zvládáním náročných situací, prostor zamyslet se, co rodinám rok 2020 přinesl.  

2. Aby se u nás děti cítily bezpečně 

Datum, čas a místo konání: 
9.2.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 15:00  

Délka: 3 hodiny, kapacita: 15 - 20 osob 

Lektorka: 
Mgr. Lenka Kalniková – Ředitelka organizace, terapeutka a sociální pracovnice 

Anotace: Každé dítě vyrůstající v náhradní rodinné péči si s sebou nese nějakou traumatickou 
zkušenost z minulosti (odloučení od rodičů, nechtěné těhotenství, závislost rodiče na návykových 
látkách...). Tyto zkušenosti se pojí se ztrátou, kterou dítě zažilo. Tyto ztráty vedly k tomu, že dítě těžko 
navazuje vztah a důvěru ke druhým. Chybí mu zkušenost bezpečného vztahu s jednou blízkou osobou 
a naučit jej to je pro pěstouny dlouhodobou, náročnou výzvou. Její splnění naučí dítě navazovat 
bezpečné a zdravé vztahy v průběhu svého života a umět opouštět vztahy nezdravé.   

3. Spokojený pěstoun, spokojené dítě 

Datum, čas a místo konání: 
11.2.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00  

Délka: 3 hodiny, kapacita: 15 - 20 osob 

Lektorka: 
Mgr. Simona Rykalová - Lektorka, sociální pracovnice Centra podpory rodin, kde spolupracuje 
s rodinami procházejícími náročnou životní situací 

Anotace: Role náhradního rodiče je ve všech ohledech náročná. Je proto důležité nezapomínat na 
sebe, zaměřit se na své potřeby, porozumět jim a naplňovat je. Jen díky porozumění sobě samému a 
ve stavu psychické pohody je možné zdravě naplňovat potřeby přijatého dítěte.  
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4. Význam biologické a pěstounské rodiny pro dítě v NRP 
Datum a místo konání: 
11.3.2021 Horní Suchá – Restaurace Na Kopečku od 8:30 
25.3.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00  

Délka: 3 hodiny, Kapacita: 15 - 20 osob 

Lektoři: 
Mgr. Lukáš Szlaur - Psycholog se zaměřením na problematiku rodiny, partnerských 
vztahů, výchovy dětí, zvládání stresu, životní rovnováhu a oblast psychologie práce 
Mgr. Lenka Kalniková – Ředitelka organizace, terapeutka a sociální pracovnice 

Anotace: Dítě se svěřením do pěstounské péče ocitá mezi dvěma rodinami, obě rodiny má rádo a ani 
jedné nechce ublížit. Proč a jakým způsobem s dítětem o biologické rodině mluvit? Jak podpořit vztah 
dítěte k biologické rodině, aby nás to nezraňovalo?  

5. Stali jsme se pěstouny aneb všechno je jinak 
Datum a místo konání: 
13.4.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 15:00  
Délka: 3 hodiny, Kapacita: 12 osob 

Lektorka: 
Mgr. Marcela Horáčková - Speciální pedagožka, lektorka a terapeutka. Ve své soukromé praxi v 
Ostravě poskytuje lektorské, poradenské a terapeutické služby se zaměřením na poruchy 
attachmentu, terapeutické rodičovství a léčbu vývojového traumatu. 

Anotace: Přijetí dítěte do náhradní rodinné péče je pro rodinu velká změna. I přes kvalitní přípravu 
náhradních rodičů nastávají v pěstounské rodině situace, které nelze předpokládat ani se na ně 
dostatečně připravit. Jaké situace to jsou? A jak na ně reagovat, abychom je zvládli co nejlépe? 
Témata, kterým se na semináři budeme věnovat: adaptační období po přijetí dítěte do náhradní 
rodinné péče, kroky k přijetí svěřeného dítěte, aby se v rodině cítilo dobře, budování pozitivní citové 
vazby mezi pěstouny a přijatým dítětem.  

6. Jak posilovat rodinné vztahy 

Datum, čas a místo konání: 
22.4.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00   

Délka: 3 hodiny, kapacita: 15 - 20 osob 

Lektorka: 
Mgr. Simona Rykalová - Lektorka, sociální pracovnice Centra podpory rodin, kde spolupracuje 
s rodinami procházejícími náročnou životní situací 

Anotace: Fungující rodinné vztahy jsou jedním ze základních stavebních kamenů rodiny, ve které se 
všichni její členové cítí dobře a ve které vládne atmosféra lásky, důvěry a vzájemného respektu. Vztah 
je přitom jako květina – i když máme pocit, že se mu dobře daří a vzkvétá, vyžaduje naši pravidelnou 
pozornost a péči, aby tomu tak bylo i nadále. A v náhradních rodinách, které tvoří členové, kteří spolu 
nejsou „od samého začátku“, to platí dvojnásob. Kromě toho, jak lze rodinné vztahy posilovat, bude 
prostor také pro sdílení zkušeností.   
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7. Identita přijatého dítěte – kořeny a Kniha života 
Datum a místo konání: 
24.4.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00  
Délka: 6 hodin, Kapacita: 15 - 20 osob 

Lektorka: 
Mgr. Marcela Horáčková - Speciální pedagožka, lektorka a terapeutka. Ve své soukromé praxi v 
Ostravě poskytuje lektorské, poradenské a terapeutické služby se zaměřením na poruchy 
attachmentu, terapeutické rodičovství a léčbu vývojového traumatu. 

Anotace: Podpora identity dítěte v náhradní rodinné péči je jedním ze základních předpokladů pro 
jeho zdravý vývoj a fungování v dospělosti. Dítě potřebuje vědět, kdo je, jaké je, kam patří a odkud 
pochází. Jedním ze způsobů, jak podpořit identitu dítěte v pěstounské rodině, je pracovat s jeho 
životním příběhem. Jednou z nabízených technik je Kniha života. Na semináři se zaměříme na 
budování a posilování pozitivní identity přijatého dítěte, podporu rodinných vztahů a rodinné 
sounáležitosti, zpracování životního příběhu přijatého dítěte a prostor bude věnován také dotazům, 
diskuzi a sdílení zkušeností.  

8. Škola jako místo, kam se dítě těší 
Datum a místo konání: 
6.5.2021 Horní Suchá – Restaurace Na Kopečku od 8:30 
20.5.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00  

Délka: 3 hodiny, Kapacita: 15 - 20 osob 

Lektoři: 
Mgr. Lukáš Szlaur - Psycholog se zaměřením na problematiku rodiny, partnerských 
vztahů, výchovy dětí, zvládání stresu, životní rovnováhu a oblast psychologie práce 
Mgr. Lenka Kalniková – Ředitelka organizace, terapeutka a sociální pracovnice 

Anotace: Škola je odrazovým můstkem pro budoucí život dítěte. Je tedy důležité, aby škola byla pro 
dítě místem, kam chodí s radostí. Jak na to? Jak s dítětem o škole mluvit? Jak komunikovat s učiteli? A 
co když se ve škole vyskytnou chvíle, které udělají ze školy z přátelského místa nepřátelské (špatné 
známky, vyloučení z kolektivu, šikana…)?     

9. Pěstounská rodina jako systém 

Datum, čas a místo konání: 
22.5.2021 Stáj Milton (doprava od CPR Sluníčko) 

Délka: 6 hodin, kapacita: 25 osob 

Lektor: 
RSDr. Mgr. Zbyněk Domin – Pedagog, lektor a výchovný poradce se soukromou psychologickou praxí, 
specializuje se na vedení dětí, mladých lidí a dospělých v náročných životních situacích, či pokud se 
chtějí lépe poznat nebo rozvíjet své schopnosti a dovednosti  

Anotace: Pěstounská rodina je systém, který tvoří jeho články – členové rodiny. Aby systém dobře 
fungoval, musí být nastavena jasná pravidla fungování, jednotlivé články systému musí spolu 
komunikovat, spolupracovat a musí mít jednotný cíl, ke kterému směřují. Jen pokud se všechny články 
cítí dobře, mohou fungovat bez potíží a jedině tak může dobře fungovat i systém. Jak toho docílit? A 
co když je fungování systému nějakým způsobem narušeno? Jak udržet fungování systému, pokud 
přibyde nový článek nebo naopak nějaký článek ubyde? Na semináři bude také prostor pro sdílení 
zkušeností.  
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10. Fungující náhradní rodina – víkendový vzdělávací pobyt 

Datum, čas a místo konání: 
4.-6.6.2021 Hotel Labyrint   

Délka: 18 hodin, kapacita: 25 osob 

Lektor: 
RSDr. Mgr. Zbyněk Domin – Pedagog, lektor a výchovný poradce se soukromou psychologickou praxí, 
specializuje se na vedení dětí, mladých lidí a dospělých v náročných životních situacích, či pokud se 
chtějí lépe poznat nebo rozvíjet své schopnosti a dovednosti  

Anotace: Fungující náhradní rodina je místo, kam se všichni členové rádi vracejí, kde rádi tráví čas, kde 
je jim dobře. Ve fungující rodině jsou jasně nastaveny hranice, fungují tam určitá pravidla platná pro 
všechny, rodina má zavedeny rituály, které jsou pro ně důležité a hlavně – funguje zde vzájemná 
komunikace. Jak toho dosáhnout? A jak reagovat na situace, které dosavadní fungování rodiny 
ohrožují (nemoc dítěte/pěstouna, složitá komunikace s biologickou rodinou dítěte…)? 

11. Nastavení hranic a limitů ve výchově 

Datum, čas a místo konání: 
24.6.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00  

Délka: 3 hodiny, kapacita: 15 - 20 osob 

Lektorka: 
Mgr. Simona Rykalová - Lektorka, sociální pracovnice Centra podpory rodin, kde spolupracuje 
s rodinami procházejícími náročnou životní situací 

Anotace: Hranice jsou důležité pro zdravý a bezpečný vývoj dítěte. Hranice však nestačí jednou 
nastavit, jsou jako voda – jak dítě roste, je mu umožněno setkávat se s vodou v různých formách – 
z malého nafukovacího bazénku do velkého bazénu, z bazénu na kraj moře pod dozorem, až časem 
smí dítě plavat i s vámi k bójkám, až jednou je v moři úplně samo. Stejně tak u dítěte s přibývajícím 
časem, věkem a zkušenostmi dochází k posouvání nastavených hranic. Jak tedy nastavovat dítěti 
hranice? Jak reagovat na jejich porušování? A jak hranice posouvat vzhledem k věku dítěte (batole, 
školní věk, puberta..)? 

12. Potřebnost hranic v pěstounské rodině – víkendový vzdělávací pobyt 

Datum, čas a místo konání: 
25.-27.6.2021 Hotel KAM   

Délka: 18 hodin, kapacita: 25 osob 

Lektor: 
Mgr. Gabriela Macková – Terapeutka a lektorka, orientuje se mj. na vztahové a výchovné potíže, 
náročné situace kolem rozvodu rodičů, na práci s traumatem  

Anotace: Hranice jsou základním stavebním kamenem výchovy dětí. Jaký je rozdíl mezi hranicemi 
v běžné rodině a pěstounské rodině? Děti v pěstounské péči často ve svém raném dětství žádné 
nastavování hranic nezažily, nebo se hranice měnily spolu se změnami prostředí/pečujících osob. Dále 
se v pěstounské rodině často nachází více dětí, a to z různých prostředí a s různou minulostí. O to je 
pak nastavování a udržování hranic náročnější. Hranice však nesouvisejí pouze s výchovou dětí, ale 
také s ochranou sebe sama. Během vzdělávacího pobytu se zaměříme na hranice v pěstounské rodině, 
na specifika hranic v jednotlivých vývojových obdobích (batole, školák, puberťák), na psychohygienu 
pěstounů a také na sdílení zkušeností účastníků vzdělávání.  
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13. Rituály v pěstounské rodině a jejich význam 

Datum a místo konání: 
9.9.2021 Horní Suchá – Restaurace Na Kopečku od 8:30 
23.9.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00  

Délka: 3 hodiny, Kapacita: 15 - 20 osob 

Lektoři: 
Mgr. Lukáš Szlaur - Psycholog se zaměřením na problematiku rodiny, partnerských 
vztahů, výchovy dětí, zvládání stresu, životní rovnováhu a oblast psychologie práce 
Mgr. Lenka Kalniková – Ředitelka organizace, terapeutka a sociální pracovnice 

Anotace: Rituály jsou nedílnou součástí rodinného života, kde mají význam nejen pro děti, ale i ostatní 
členy rodiny. Kromě významných událostí jako je slavení narozenin, Vánoc či Velikonoc patří mezi 
rituály i běžné každodenní činnosti, které mají určitý řád a pravidla a které považujeme za důležité 
(např. společné večeře). Rituály tak dávají pocit bezpečí a jistoty. Na semináři se zaměříme na to, proč 
budovat rodinné rituály, jak rodinné rituály vytvářet a také na vnímání rituálů účastníky vzdělávání.  

14. Vývojová období dětí a jak je zvládnout – víkendový vzdělávací pobyt 

Datum, čas a místo konání: 
10.-12.9.2021 Hotel Excelsior    

Délka: 18 hodin, kapacita: 25 osob 

Lektorka: 
Mgr. Simona Rykalová - Lektorka, sociální pracovnice Centra podpory rodin, kde spolupracuje 
s rodinami procházejícími náročnou životní situací 

Anotace: Dítě má v různých vývojových obdobích různé potřeby a je třeba k němu podle toho 
přistupovat. Kromě toho, že se v každém vývojovém období naučí dítě něco nového a rozvíjí se tak 
jeho znalosti, schopnosti a dovednosti, přináší každé vývojové období situace, na které může být pro 
pěstouny občas náročné reagovat – ať už jde o období vzdoru, nástup do školky, nástup do školy 
nebo puberta. Jak tyto období zvládnout se ctí a podpořit vztah s dítětem? A jak se mění v průběhu 
vývoje potřeba identity u dětí v náhradní rodinné péči? Jak podporovat zdravou identitu dítěte?     

15. Potřeby jednotlivých členů rodiny a jejich naplňování 

Datum, čas a místo konání: 
14.9.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 15:00  

Délka: 3 hodiny, kapacita: 15 - 20 osob 

Lektorka: 
Ing. Jitka Dudysová – Terapeutka a lektorka, působí v rodinné poradně Já i rodina v Třinci 

Anotace: Každý má své potřeby – dítě v náhradní rodinné péči, pěstouni i biologické děti. Zároveň 
všichni mají své starosti, očekávání, přání a své místo v rodině. Co s tím, když to začne „bublat“? Jak to 
všechno mám já pěstoun udělat? Jak mám potřeby všech naplnit? Seminář je zaměřen na zamyšlení 
nad otázkami a na hledání nových možností a sdílení toho, co se osvědčilo. 
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16. Změna jako součást života 

Datum, čas a místo konání: 
25.9.2021 Stáj Milton (doprava od CPR Sluníčko) 

Délka: 6 hodin, kapacita: 15 - 20 osob 

Lektorka: 
Mgr. Simona Rykalová - Lektorka, sociální pracovnice Centra podpory rodin, kde spolupracuje 
s rodinami procházejícími náročnou životní situací 

Anotace: V životě máme jen jednu jistotu, a tou je ZMĚNA. Změny přicházejí a odcházejí, aby nás něco 
naučily, abychom si něco uvědomily, nebo aby nás nasměrovaly někam jinam. Každá změna je tak 
v podstatě výzva. Přesto se většina z nás změn bojí, má ráda zajetý systém. Jak reagovat na změny, 
abychom je snáze a s co nejmenšími obavami přijali? A co nebo kdo nám může pomoci změnu 
přijmout?     

17. Posilování sebedůvěry a odpovědnosti dítěte vzhledem k jeho věku 

Datum, čas a místo konání: 
21.10.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00  

Délka: 3 hodiny, kapacita: 15 - 20 osob 

Lektorka: 
Mgr. Simona Rykalová - Lektorka, sociální pracovnice Centra podpory rodin, kde spolupracuje 
s rodinami procházejícími náročnou životní situací 

Anotace: Děti se rodí s potenciálem stát se sebevědomými dospělými, ale jak bude tento potenciál 
naplněn, záleží především na osobách, které o ně pečují a vychovávají je. Zvláště u dětí v pěstounské 
péči může být tento potenciál značně oslaben jejich minulostí. Děti, které byly zanedbávány, týrány, 
nebo zkrátka děti, které jejich rodiče z nějakých důvodů nechtějí, neumí nebo nemohou vychovávat, 
kladou vinu většinou samy sobě. Z toho vyplývá, že posilovat sebedůvěru dítěte je zejména pro 
náhradní rodiče velkou výzvou. Jak tedy vzniká sebedůvěra dítěte? Čím ji mohou pečující osoby 
podpořit? A nepoužíváme nevědomky věty, které sebedůvěru dítěte snižují? 

18. Vztahová vazba dětí v pěstounské péči a její význam 

Datum, čas a místo konání: 
23.10.2021 CPR Sluníčko – Vzděl. místnost od 9:00  

Délka: 6 hodin, kapacita: 15 - 20 osob 

Lektorka: 
Mgr. Lenka Kalniková – Ředitelka organizace, terapeutka a sociální pracovnice 

Anotace: Hovoříme-li o dětech v náhradní rodinné péči, termín vztahová vazba neboli attachment je 
základním pojmem. Co je to vztahová vazba a jak vzniká? V čem jsou specifika vztahové vazby u dětí 
v pěstounské péči? Jak pomoci dítěti vytvořit bezpečnou vztahovou vazbu a tím mu pomoci stát se 
úspěšným a spokojeným dospělým s fungujícími vztahy?  
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19.  Co naší rodině přinesl rok 2021 

Datum a místo konání: 
4.11.2021 Horní Suchá – Restaurace Na Kopečku od 8:30 
18.11.2021 CPR Sluníčko – Vzdělávací místnost od 9:00  

Délka: 3 hodiny, Kapacita: 15 - 20 osob 

Lektoři: 
Mgr. Lukáš Szlaur - Psycholog se zaměřením na problematiku rodiny, partnerských vztahů, 
výchovy dětí, zvládání stresu, životní rovnováhu a oblast psychologie práce 
Mgr. Lenka Kalniková – Ředitelka organizace, terapeutka a sociální pracovnice 

Anotace: Na konci každého roku je důležité ohlédnout se zpět a podívat se na to, co se v daném roce 
povedlo, za co jsme vděční, případně co bychom chtěli v příštím roce jinak. Rok 2020 přinesl spoustu 
změn a situací, na které jsme nebyli zvyklí. Spousta z nich pokračovaly i v roce 2021 a vyžadovaly tak jistou 
adaptaci rodin na nové situace (distanční výuka, zavřené obchody, ztráta zaměstnání…). Každá změna 
však s sebou přináší i něco nového, pozitivního. Jak rok 2021 ovlivnil vaši rodinu? Co byste roku 2021 chtěli 
říct, za co byste mu poděkovali? Co vaši rodinu naučil?  
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Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko Vás zve na: 

Vzdělávací semináře pro náhradní rodiče 
v roce 2021 

 

  
Forma 

Název 
semináře 

Termín 
konání 

Cena* 
 

Čas 
Místo 

konání 

 
1. Seminář Co naší rodině přinesl 

rok 2020 

 
14.1. 

 
800 Kč 

 
8:30 

 
Horní Suchá 

 
2. Seminář Co naší rodině přinesl 

rok 2020 

 
28.1. 

 
800 KČ 

 
9:00 

CPR 
Sluníčko 

 
3. 

 
Seminář 

Aby se u nás děti cítily 
bezpečně 

 
9.2. 

 
800 KČ 

 
15:00 

CPR 
Sluníčko 

 
4. Seminář 

Spokojený pěstoun, 
spokojené dítě 

 
11.2. 

 
800 KČ 

 
9:00 

CPR 
Sluníčko 

 
5. 

 
Seminář 

Význam biologické a 
pěstounské rodiny 

pro dítě v NRP 

 
11.3. 

 
800 KČ 

 
8:30 

 
Horní Suchá 

 
6. 

 
Seminář 

Význam biologické a 
pěstounské rodiny 

pro dítě v NRP 

 
25.3. 

 
800 KČ 

 
9:00 

CPR 
Sluníčko 

 
7. Seminář 

Stali jsme se 
pěstouny aneb 
všechno je jinak 

 
13.4. 

 
800 Kč 

 
15:00 

CPR 
Sluníčko 

 
8. 

 
Seminář 

Jak posilovat 
rodinné vztahy 

 
22.4. 

 
800 KČ 

 
9:00 

CPR 
Sluníčko 

 
9. Seminář 

Identita přijatého 
dítěte – kořeny, 
Kniha života 

 
24.4. 

 
1 600 Kč 

 
 9:00 

CPR 
Sluníčko 

 
10. 

 
Seminář 

Škola jako místo, kam 
se dítě těší 

 
6.5. 

 
800 KČ 

 
8:30 Horní Suchá 

 
11. Seminář 

Škola jako místo, 
kam se dítě těší 

 
20.5. 

 
800 KČ 

 
9:00 

CPR 
Sluníčko 

 
12. Seminář 

Pěstounská rodina 
jako systém 

 
22.5. 

 
1 600 Kč 

 
9:00 Stáj Milton 
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Forma 

Název 
semináře 

Termín 
konání 

Cena* 
 

Čas 
Místo 

konání 

 
13. 

Vzdělávací 
víkend 

Fungující náhradní 
rodina 

 
4. - 6.6. 

 
 

 
--- 

Hotel 
Labyrint 

 
14. Seminář 

Nastavení hranic 
a limitů ve výchově 

 
24.6. 800 Kč 

 
9:00 

CPR 
Sluníčko 

 
15. 

   Vzdělávací 
víkend 

Potřebnost hranic 
v pěstounské rodině 

 
25.-27.6. 

 
 

 
--- Hotel KAM 

 
16. Seminář 

Rituály v pěstounské 
rodině a jejich význam 

9.9. 800 Kč 8:30 Horní Suchá 

 
17. 

Vzdělávací 
víkend 

Vývojová období dětí a 
jak je zvládnout 

 
10.-12.9. 

 
 

 
--- 

Hotel 
Excelsior 

 
18. Seminář 

Potřeby jednotlivých 
členů pěst. rodiny a 

jejich naplňování 

 
14.9. 

 
800 Kč 

 
15:00 

CPR 
Sluníčko 

19. Seminář 
Rituály v pěstounské 

rodině a jejich význam 

 
23.9. 

 
800 Kč 

 
9:00 

CPR 
Sluníčko 

20. Seminář 
Změna jako součást 

života 

 
25.9. 

 
1 600 Kč 

 
9:00 Stáj Milton 

21. Seminář 
Posilování sebedůvěry 
a odpovědnosti dítěte 
vzhledem k jeho věku 

 
21.10. 

 
800 Kč 

 
9:00 

CPR 
Sluníčko 

22. Seminář 
Vztahová vazba dětí 
v pěstounské péči a 

její význam 
23.10. 1 600 Kč 9:00 

CPR 
Sluníčko 

23. Seminář 
Co naší rodině přinesl 

rok 2021 
4.11. 800 Kč 8:30 Horní Suchá 

24. Seminář 
Co naší rodině přinesl 

rok 2021 
18.11. 800 Kč 9:00 

CPR 
Sluníčko 

 

* Vzdělávání pro pěstouny, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče,  
je zdarma (náklady spojené se vzděláváním a zajištěním hlídání dětí jsou hrazeny z příspěvku na výkon 
pěstounské péče), hradí se pouze příspěvek na vzdělávací pobyt (strava).   



 

Pravidla účasti na vzdělávání 
Přihlašování 

  Na vzdělávání se můžete přihlašovat: 
 prostřednictvím své klíčové pracovnice 
 telefonicky u koordinátorky vzdělávání na čísle 730 815 382 (Mgr. Jana Grabicová) 
 e-mailem u koordinátorky vzdělávání na adrese jana.grabicova@centrum-slunicko.cz 
 na Facebooku www.facebook.com/PoradnaSlunickoNRP 

 

Potvrzení konání 
Konání vzdělávání, na nějž jste přihlášeni, vám vždy včas (nejpozději 3 dny předem) telefonicky 
potvrdíme. 

 

Omluva ze vzdělávání 
Ze vzdělávání, na které nemůžete přijít, je nutno se omluvit telefonicky, SMS zprávou, e-mailem 
či osobně nejpozději 24 hodin předem. 

 

Místo konání 
Vzdělávání v Karviné probíhá ve vzdělávací místnosti Centra pro rodinu Sluníčko, z.ú., na adrese 
Jurkovičova 1547, Karviná 6 (zvonek č. 3 Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko). 
Vzdělávání v Horní Suché probíhají v Restauraci Na Kopečku. 
Dále nabízíme vzdělávání na externích místech, na která zajišťujeme autobusovou dopravu od Centra pro 
rodinu Sluníčko, ul. Urxova (stáj Milton, hotel Labyrint, hotel KAM, hotel Excelsior).  

 

Příchod na vzdělávání, průběh 
1. Na vzdělávání přicházejte ideálně 10 minut předem. 
2. Ve vzdělávací místnosti je připravena evidenční listina, na kterou se prosím zapište.  
3. Nabídněte si drobné občerstvení, které je pro vás připraveno.  
4. Pokud lektor neurčí jinak, bude v průběhu vzdělávání jedna přestávka v době trvání max. 15 minut. 

 

Vzdělávací čas 
1. Do splněného vzdělávání vám bude započten pouze čas, po který jste se vzdělávání skutečně 

účastnili; na tyto hodiny vám bude vydáno osvědčení o účasti. 
2. Po ukončení vzdělávání vám bude předáno osvědčení o absolvování vzdělávání. 

 

Hlídání v době vzdělávání 
1. V době vzdělávání je možné zajistit hlídání dětí, děti musí být zcela zdravé.  

2. V případě, že o zajištění hlídání dítěte v době vzdělávání máte zájem, je nutné dítě nahlásit nejpozději 5 
dní před konáním vzdělávání, abychom byli schopni hlídání vašeho dítěte spolehlivě zajistit. 
Nenahlášené dítě nemůžeme pohlídat, současně není možné nechat dítě bez dozoru, ani jej na 
vzdělávání vzít s sebou.  

 

Občerstvení 
V průběhu vzdělávání jsou pro Vás zajištěny teplé i studené nápoje a drobné občerstvení. 

Těšíme se na setkání s vámi! 

 nrp.centrum-slunicko.cz PoradnaSlunickoNRP 

http://www.facebook.com/poradnaSlunickoKarvina
http://www.poradna-slunicko.cz/

