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Nabídka 
vzdělávacích aktivit 

2022 
 
 
 
 

 
 

pro rodiny s dětmi Sluníčko 

Z dobrého dětství čerpáme celý život… 



 



Milí pěstouni, 

s rokem 2022 přichází také nová nabídka vzdělávacích aktivit, které bychom Vám rádi 

nabídli. Vybírat můžete dle vašich časových možností z dopoledních či odpoledních 

3hodinových seminářů, 6hodinových sobotních seminářů či vzdělávacích pobytů.  

Témata vzdělávacích aktivit jsme vybírali dle situací, se kterými se pěstouni nejčastěji 

potýkají, zohledňovali jsme také Vaše podněty a připomínky ke vzdělávání. Kromě 

teoretických seminářů jsme letos poprvé zařadili také prakticky zaměřené 

workshopy v menším počtu účastníků.  Kromě lektorů, které již z našich seminářů 

znáte, se můžete těšit také na lektory nové.  

Pro vzdělávací pobyty jsme letos vybrali již osvědčený hotel KAM v Malenovicích, 

který nabízí nejen příjemné prostory, ale také krásné okolí a pro děti vybavenou 

hernu a venkovní hřiště.   

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

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

užitečným zážitkem.  
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1. Potřeby dětí v pěstounské péči, aneb aby se u nás děti cítily bezpečně (3 hodiny) 
13.1.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Potřeby dětí v pěstounské péči byly v průběhu jejich života naplňovány různým, ne vždy adekvátním 
způsobem. V čem se liší potřeby přijatých dětí? Jakým způsobem mohou dávat děti své potřeby najevo a 
jak je účinně naplňovat tak, aby děti vnímaly svět jako bezpečné místo a vyrostli z nich spokojení dospělí, 
kteří dokážou naplňovat vlastní potřeby i potřeby svých dětí? 
 

2. Jak na období vzdoru u dětí do 6 let (3 hodiny) 
27.1.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Období vzdoru nastává u dětí přibližně mezi 2. a 3. rokem života a ne nadarmo bývá občas označováno jako 
„první puberta“. U dítěte se začíná rozvíjet vlastní „JÁ“ a dává to taky patřičně najevo. Proč je toto období 
důležité ve vývoji osobnosti dítěte a jak jej přečkat s chladnou hlavou?  
  

3. Nejste na to sami (3 hodiny) 
17.2.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Lenka Kalniková, terapeutka, sociální pracovnice a ředitelka organizace 

Pěstounství je vnímáno jako smysluplná a záslužná činnost, protože pro každé dítě je nejlepší vyrůstat 
v rodině. Často se však zapomíná, jak je role pěstounů náročná. Výchova dětí, které si prožily ve svém životě 
nějaké trauma (kterým je už samotné odloučení od rodičů), se v mnoha aspektech liší od výchovy 
biologických dětí. Je proto důležité, aby měli pěstouni kolem sebe fungující síť, která jim na jejich cestě 
poskytne potřebnou podporu a pomoc.     
 

4. Ztráty, jak na nás působí (3 hodiny) 
22.2.2022 od 15:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Ztráty jsou součástí života nás všech. U dětí v pěstounské rodině je to ještě trochu jinak – jejich život 
v podstatě začal jednou velkou ztrátou – ztrátou původní rodiny. Jak dítěti pomoci se vyrovnat se ztrátami? 
Jsou ztráty vždy negativní nebo mohou přinášet také něco pozitivního?   
 

5. Jak mluvit s dětmi o jejich biologické rodině a proč je to důležité (3 hodiny) 
10.3.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Každé dítě v pěstounské rodině má za sebou jiný životní příběh, ale pro všechny je stejně důležité vědět, 
odkud pochází, kdo patří do jeho původní rodiny a proč vyrůstá v pěstounské rodině. Pokud děti tyto 
informace nemají, dostává prostor jejich fantazie a scénáře, jak to s nimi bylo, jsou pak často horší než sama 
realita. Většina těchto dětí navíc, pokud nemá dostatečné informace, přisuzuje vinu za rozpad rodiny sama 
sobě.  
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6. Výchova bez trestů (3 hodiny) 
17.3.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Tresty a pochvaly versus logické důsledky a oceňování dětí – jaký vliv mají tyto rozdílné přístupy na vývoj 
osobnosti dítěte a jeho vnitřní motivaci? Proč jsou fyzické i psychické tresty jako odpírání lásky zcela 
nepřípustné? A jak mohou tresty působit na děti v pěstounských rodinách, které mají již za sebou (často 
nejednu) traumatickou zkušenost? 
 

7. Techniky pro podporu vztahové vazby (3 hodiny) 
29.3.2022 od 15:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Lenka Kalniková, terapeutka, sociální pracovnice a ředitelka organizace 

Prakticky zaměřený workshop na techniky podporující vztahovou vazbu u dětí, které neměly možnost 
vytvořit si ve svém životě jisté citové pouto k jedné pečující osobě. Jakými jednoduchými způsoby lze u 
dítěte zdravou vztahovou vazbu podpořit?   

 

8. Identita náhradních rodičů aneb Co se od nás očekává? (6 hodin) 
9.4.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Marcela Horáčková, speciální pedagožka, lektorka a terapeutka 

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.  

9. Attachment – trauma očima dítěte (3 hodiny) 
14.4.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Lenka Kalniková, terapeutka, sociální pracovnice a ředitelka organizace 

Pojem attachment bývá nejčastěji překládán jako vztahová vazba. Jaké typy vztahové vazby rozlišujeme a 
jak vypadá chování dítěte podle typu attachmentu? Je možné napravit poruchy vztahové vazby, které si 
dítě v pěstounské rodině nese z života v biologické rodině?    
 

10. Vztahy v krizi aneb jak si poradit (3 hodiny) 
12.5.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Simona Rykalová,  sociální pracovnice, lektorka 

Lze se vyhnout krizím v rámci vztahů nebo s nimi musíme počítat a očekávat je? Jaké jsou příčiny 
vztahových krizí, co dělat a nedělat, pokud nastanou, a kdo za ně vlastně může? A kam se obrátit v případě, 
že se vám nedaří zvládnout krizi vlastními silami? 
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11. Techniky pro utváření zdravé identity dítěte v pěstounské péči (6 hodin) 
21.5.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Lenka Kalniková, terapeutka, sociální pracovnice a ředitelka organizace 

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.  

12. Dítě mezi dvěma rodinami (3 hodiny) 
16.6.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Ať chceme nebo ne, dítě vyrůstající v pěstounské rodině se vždy pohybuje mezi dvěma rodinami. Na jedné 
straně stojí jeho původní rodina, která se o ně sice nedokázala postarat, ale díky které se narodilo a která 
vždy bude součástí jeho života, na straně druhé rodina pěstounů, kteří se o ně s láskou starají a poskytli mu 
to, co původní rodina nedokázala. Jak dítěti pomoci se v tom vyznat? Jak mu pomoci pochopit a zpracovat 
jeho minulost? A jak přijmout s dítětem také jeho rodiče a dokázat o nich mluvit neutrálně, přestože udělali 
chybu?   
 

13. Vzdělávací pobyt – téma bude upřesněno dle složení pěstounských rodin (18 hodin) 
24.-26.6.2022, Hotel KAM Malenovice 
Lektor: Mgr. Gabriela Macková, terapeutka, lektorka 

 

14. Motivace dětí v pěstounské péči (3 hodiny) 
15.9.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Simona Rykalová,  sociální pracovnice, lektorka 

Děti se rodí na svět s obrovskou přirozenou touhou učit se, zkoušet a poznávat svět kolem sebe. Jak u nich 
tuto touhu podpořit? Co je to motivace a jaký je rozdíl mezi vnější a vnitřní motivací? Jakou roli hraje 
v motivaci pochvala? A jak pomocí vnitřní motivace vychovat z dítěte sebejistého dospělého, který nehledá 
uznání druhých, ale stačí mu jeho dobrý pocit z vykonané činnosti?  
 

15. Stali jsme se náhradními rodiči aneb přijali jsme ohrožené dítě (6 hodin) 
17.9.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Marcela Horáčková, speciální pedagožka, lektorka a terapeutka 

Proč v případě dětí v náhradní rodinné péči mluvíme o ohrožených dětech? V čem jejich ohrožení spočívá a 
jak jim pomoci se s tím vyrovnat? Jak zvládnout adaptační období po přijetí dítěte do rodiny? A jak 
dosáhnout toho, aby se přijaté dítě cítilo být součástí rodiny?  
 
 
 
 
 
 



Poradna 
pro rodiny s dětmi Sluníčko 

 

16. Prarodiče v roli rodičů (3 hodiny) 
22.9.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Lenka Kalniková, terapeutka, sociální pracovnice a ředitelka organizace 

Zatímco úkolem většiny prarodičů je vnoučata tak trochu rozmazlovat a trávit spolu čas radostmi namísto 
povinností, v případě pěstounů prarodičů je to jinak. V čem je role prarodiče a zároveň vychovávající osoby 
náročná? Jakou roli může hrát mezigenerační rozdíl? A jak vyvážit ve výchově dítěte důslednost v roli rodiče 
a rozmazlující přístup v roli prarodiče?  
 

17. Vzdělávací pobyt – téma bude upřesněno dle složení pěstounských rodin (18 hodin) 
7.-9.10.2022, Hotel KAM Malenovice 
Lektor: Mgr. Gabriela Macková, terapeutka, lektorka 

 

18. Techniky pro podporu vztahové vazby (3 hodiny) 
11.10.2022 od 15:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Lenka Kalniková, terapeutka, sociální pracovnice a ředitelka organizace 

Prakticky zaměřený workshop na techniky podporující vztahovou vazbu u dětí, které neměly možnost 
vytvořit si ve svém životě jisté citové pouto k jedné pečující osobě. Jakými jednoduchými způsoby lze u 
dítěte zdravou vztahovou vazbu podpořit?   
 

19. Komunikace s puberťákem (3 hodiny) 
13.10.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Puberta je nesmírně důležité období v životě dítěte. Dítě prochází obdobím velkých změn – hormonálních, 
fyzických i psychických – a připravuje se na samostatnost a schopnost odloučit se od rodičů a žít svůj vlastní 
život. Jak dítě v tomto období podpořit a jak s ním komunikovat, pokud začne komunikace váznout?  
 

20. Význam pozitivní zpětné vazby a hranic v životě dítěte v pěstounské péči (3 hodiny) 
25.10.2022 od 15:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Jaký je význam hranic ve výchově dítěte? Jak dítěti stanovovat hranice a jak reagovat na jejich porušení? 
Jaký význam má na chování dítěte pozitivní a negativní zpětná vazba? A jak poskytovat zpětnou vazbu tak, 
abychom posilovali vnitřní motivaci dítěte a nečinili ho závislým na motivaci vnější?  
 

21. Komunikace v pěstounské rodině (6 hodin) 
5.11.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Lenka Kalniková, terapeutka, sociální pracovnice a ředitelka organizace 

Komunikace je základním pilířem fungující pěstounské rodiny. Jak na fungující komunikaci? Jak 
komunikovat ve vývojových obdobích dítěte, která nejsou zrovna jednoduchá? A co dělat, když komunikace 
v rodině chybí?  
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22. Podpora samostatnosti dítěte (3 hodiny) 
10.11.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Základním stavebním kamenem pro budování samostatnosti dítěte je důvěra. Důvěra rodiče v sebe a 
důvěra v to, že to dítě zvládne. Jak lze v každodenním životě budovat a podporovat samostatnost dítěte? 
V jakém věku dítěte s budováním samostatnosti začít? A jak reagovat, pokud dítě napoprvé neuspěje?  

 

23. Sourozenecké vztahy (3 hodiny) 
24.11.2022 od 9:00 hodin, Centrum pro rodinu Sluníčko 
Lektor: Mgr. Jana Babuljáková, psycholožka 

Sourozenecký vztah je pro dítě prvním vztahem s vrstevníky, ve kterém si může spoustu věcí vyzkoušet a 
také se od sourozence spoustu věcí naučit. Učí se, jak spolu vycházet, spolupracovat, ale také jak mezi 
sebou soutěžit. Jak budovat mezi dětmi zdravý sourozenecký vztah a jaký vliv má pořadí narození dětí? 
Jaký význam mají sourozenecké vztahy pro děti v náhradní rodinné péči a jak je možné tyto vztahy 
podporovat? 
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Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko Vás zve na: 

Vzdělávací semináře pro náhradní rodiče 
v roce 2022 

 

  
Forma 

Název 
semináře 

Termín 
konání 

Cena* 
 

Čas 
Místo 

konání 

1. Seminář 
Potřeby dětí v PP aneb 
aby se u nás děti cítili 

bezpečně 

13.1. 800 Kč 9:00 CPR Sluníčko 

2. Seminář 
Jak na období vzdoru 

u dětí do 6 let 
27.1. 800 KČ 9:00 CPR Sluníčko 

3. Seminář Nejste na to sami 17.2. 800 KČ 9:00 CPR Sluníčko 

4. Seminář Ztráty, jak na nás působí 22.2. 800 KČ 15:00 CPR Sluníčko 

5. Seminář 
Jak mluvit s dětmi o 

jejich biologické rodině  
a proč je to důležité 

10.3. 800 KČ 9:00 CPR Sluníčko 

6. Seminář Výchova bez trestů 17.3. 800 KČ 9:00 CPR Sluníčko 

7. Workshop 
Techniky pro podporu 

vztahové vazby 
29.3. 800 KČ 15:00 CPR Sluníčko 

8. Seminář 
Identita náhradních 

rodičů aneb Co se od nás 
očekává? 

9.4. 1 600 KČ 9:00 CPR Sluníčko 

9. Seminář 
Attachment - Trauma 

očima dítěte 
14.4. 800 KČ 9:00 CPR Sluníčko 

10. Seminář 
Vztahy v krizi aneb jak si 

poradit 
12.5. 800 Kč 9:00 CPR Sluníčko 

11. Seminář 
Techniky pro utváření 
zdravé identity dítěte 

v pěstounské péči 
21.5. 1 600 Kč 9:00 CPR Sluníčko 

12. Seminář 
Dítě mezi dvěma 

rodinami 
16.6. 800 KČ 9:00 CPR Sluníčko 
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Forma 
Název semináře 

Termín 
konání 

Cena* 
 

Čas 
Místo konání 

13. 
Vzdělávací 

pobyt 
Téma bude upřesněno 24. - 26.6.  --- Hotel KAM 

14. Seminář 
Motivace dětí 

v pěstounské péči 
15.9. 800 Kč 9:00 CPR Sluníčko 

15. Seminář 
Stali jsme se náhradními 
rodiči aneb přijali jsme 

ohrožené dítě 
17.9. 

 
1 600 Kč 

 
9:00 CPR Sluníčko 

16. Seminář Prarodiče v roli rodičů 22.9. 800 Kč 9:00 CPR Sluníčko 

17. 
Vzdělávací 

víkend 
Téma bude upřesněno 7.-9.10. 

 
 

--- Hotel KAM 

18. Workshop 
Techniky pro podporu 

vztahové vazby 
11.10. 800 Kč 15:00 

CPR 
Sluníčko 

19. Seminář 
Komunikace s 
puberťákem 

13.10. 800 Kč 9:00 
CPR 

Sluníčko 

20. Seminář 
Význam pozitivní zpětné 
vazby a hranic v životě 

dítěte v pěstounské péči 
25.10. 800 Kč 15:00 CPR Sluníčko 

21. Seminář 
Komunikace 

v pěstounské rodině 
5.11. 1 600 Kč 9:00 

CPR 
Sluníčko 

22. Seminář 
Podpora samostatnosti 

dítěte 
10.11. 800 Kč 9:00 

CPR 
Sluníčko 

23. Seminář Sourozenecké vztahy 24.11. 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, kterou nelze hradit ze státního 
příspěvku na výkon pěstounské péče).   



 

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 něž 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). 
Dále nabízíme vzdělávání na externích místech, na která zajišťujeme autobusovou dopravu od Centra pro 
rodinu Sluníčko, ul. Urxova (hotely v případě vzdělávacích pobytů).  

 

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 3hodinového 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/

