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Centrum podpory NRP  

 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ 2018 
 
Velký vůz Sever, nezisková organizace, nabízí pro rok 2018 pestrou nabídku vzdělávání  
pro pěstouny. Semináře jsou vedeny interaktivně formou diskuzí, sdílení zkušeností a praktických 
nácviků. Naše organizace je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, lektoři pracují jako 
psychologové, speciální pedagogové v praxi s ohroženými dětmi, rodinami a v oblasti náhradní 
rodinné péče.  Více informací o nás naleznete na webových stránkách www.velkyvuz-sever.cz. 
 
 

1. NABÍDKA TÉMAT VZDĚLÁVÁNÍ 

Modul KOMUNIKACE A VZTAHY 
 Puberta, dospívání 
 Sourozenecké vztahy  
 Potřeby pěstounů a zvládání konfliktů v rodině  
 Zdravé vztahy a komunikace v rodině 
 Biologické děti v pěstounské rodině 
 Specifika a dilemata pěstounské péče 
 Děti a sexualita 
 Komunikace – konflikty v rodině 
 Získání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě 
 Potřeby dětí v pěstounské rodině z pohledu vývojové psychologie  
 Příbuzenská pěstounská péče, role pěstouna, její specifika 
 Role pěstouna – její radosti a strasti 

Modul ŠKOLA 
 Výukové obtíže 
 Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi připravovat do školy  
 Šikana 
 Školní obtíže u dětí a jejich zvládání 
 Efektivní spolupráce pěstounské rodiny a školy 

Modul IDENTITA 
 Komunikace o biologické rodině 
 Kontakt s biologickou rodinou 
 Práce s životním příběhem dítěte 
 Identita dítěte v náhradní rodině 
 Změny v životě dítěte: vstup do náhradní rodiny a návrat do původní rodiny 
 Jak pomoci dětem vyrovnat se s minulostí 
 Potřeby dítěte a výchova dítěte v pěstounské péči se zaměřením na syndrom týraného 

a zneužívaného dítěte 
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Modul PROBLÉMY  
 Jak včas rozpoznat, že dítě potřebuje pomoc odborníka 
 Emoční poruchy přijatých dětí 
 Mé dítě se nevyvíjí stejně jako jeho vrstevníci 
 Síť pomoci odborníků a pracovišť, aneb jak se v ní vyznat a naleznout tu správnou 

pomoc 
 Hyperaktivita dětí 
 Závislost dětí na drogách a včasná prevence 
 Závislost dětí na elektronice a internetových sociálních sítí 
 Virtuální svět a děti v něm 
 Jak učit děti hospodařit s penězi 
 Výživa dětí podle věkových skupin - zdravá, vyvážená strava, poruchy příjmu potravy 

Modul VÝCHOVA 
 Jak vycho(vá)vat dítě a nezbláznit se 
 Režim, řád, nastavení pravidel ve výchově 
 Vychovávám dítě svého dítěte - výhody a nevýhody 
 Výchovné problémy u dětí v NRP 
 Krizové momenty a jejich řešení při výchově dítěte 
 Jak vést děti k opravdovým hodnotám? 
 První pomoc a zdravověda, zdravý životní styl 

Modul LÉČIVÉ METODY 
 Hra jako nástroj pomoci 
 Ochutnávka terapeutických metod určených dětem 
 Tvořivé techniky a prvky arteterapie – jejich využití v náhradní rodině 

Modul PÉČE O SEBE 
 Zvládání stresu a prevence vyhoření 
 Nácvik relaxačních technik 
 Komunikace v krizových situacích 
 Posílení osobnostního rozvoje a sdílení zkušeností 

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ PRO PĚSTOUNY 
 Rozšířili jsme naši nabídku vzdělávání pěstounů o nový vzdělávací program Kurz 

efektivního rodičovství pro pěstouny. Tento program nabízí pěstounům praktický přístup 
při řešení nejčastějších problémových situací spojených s výchovou dětí a napomáhá 
k vytváření kladného vztahu mezi pěstouny a přijatými dětmi. Podrobnější informace  
k programu naleznete na našich webových stránkách. 

 
 
Další témata připravíme na základě Vašich potřeb a požadavků. 
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2. OSTATNÍ SLUŽBY 
 VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVACÍ POBYTY 

Zajišťujeme také vzdělávací víkendové pobyty pro pěstouny na objednávku organizací. 
Během víkendových vzdělávacích pobytů můžeme zajistit řádnou péči o děti pěstounů, 
která může být i formou zážitkového programu pod vedením zkušených lektorů. 
Součástí je i úrazové pojištění dětí pěstounů 
 

 ROZVOJOVÉ SKUPINY PRO PĚSTOUNY / PŘÍBUZENSKÉ PĚSTOUNY 
Velmi osvědčené pravidelné setkání náhradních rodičů sloužící ke sdílení zkušeností, 
vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů. Program je tvořen vždy na místě na 
základě požadavku přítomných účastníků. Forma je supervizní a zpravidla 3 až 4hodinová. 
Nejčastěji konáme pravidelná setkání příbuzenských pěstounů. 
 

 PRŮVODCE DÍTĚTE PĚSTOUNSKOU PÉČÍ - komiks pro děti 
Jednoduchý materiál pro samotné děti, aby pochopily, co to je 
pěstounská péče a co je v ní čeká. Komiks je složen ze dvou 
příběhů Honzy a Petry, informací, odchodové kartičky  
při separaci.  
Určen dětem z ohrožených rodin a dětem v dětských domovech.  
Komiks vznikl ve spolupráci Velkého vozu Sever s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR.  
 
 
 

3. NAŠI LEKTOŘI 

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ: 

Mgr. Veronika Lošťáková (Uhlířová) 
Psycholožka a psychoterapeutka, která se posledních 12 let věnuje podpoře náhradním 
rodinám a rodinám ohroženým odebráním dítěte. Asistuje a nastavuje kontakty 
s biologickými rodiči, doprovází děti v NRP při obtížích, vzdělává pěstouny, vede rozvojové 
skupiny příbuzenské péče a  na druhé straně problematiky terapeuticky pomáhá biologickým 
rodinám zachovat rodičovské dovednosti v riziku odejmutí dítěte z rodiny. Je autorkou 
publikací Dítě ve výchově příbuzných, Labyrint vztahů v náhradní rodině – vlastní rodina 
přijatých dětí, Vedení rozhovoru s dítětem, komiks Dětský průvodce pěstounskou péčí, a 
dalších. Pracuje systemickým a narativním přístupem. 
 

LEKTOŘI: 
Bc. Pavel Kalpakcis 
Speciální pedagog a psychoterapeut, který se věnuje v soukromé praxi individuální a rodinné 
terapii, výchovným a vzdělávacím potížím dětí. Působil též jako učitel na ZŠ také v roli 
preventisty sociálně-patologických jevů. Pracuje s ohroženými rodinami (azylové domy) a 
osobami se závislostí na návykových látkách. V seminářích pro pěstouny se především věnuje 
zvládání stresu, komunikaci a řešení konfliktů, vývoji dětí a školním potížím dětí. 
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Mgr. Zdeňka Svobodová 
Vystudovala magisterské studium na Univerzitě J. A. Komenského v Praze – obor 
Andragogika, dále bakalářské studium na PF Ústavu sociálních studií na Univerzitě v Hradci 
Králové – obor Sociální a charitativní práce a doplňující studium Pedagogická způsobilost na 
VŠ pedagogické v Ústí nad Labem. Absolvovala řadu kurzů a výcviků. Např. výcvik v Krizové 
intervenci a Telefonické krizové intervenci a další kurzy  a výcviky z oblasti  komunikace 
–  zaměřené zejména na práci s rodinou, mladistvými delikventy a jejich rodinami a  na práci 
s klienty v obtížné životní situaci. Pracuje s pěstouny - formou školení i  terapie dětí i celých 
rodin. 
 
Mgr. Zuzana Zaharowská 
Sociální pedagožka, lektorka. Nasbírala zkušenosti především z oblasti práce s rodinami a 
dětmi. Pravidelně vedla kurzy rodičovských dovedností a komunikace s dětmi, osobnostně 
rozvíjela děti a mládež v projektu COPE. Pracovala jako vedoucí a sociální pracovnice pobočky 
Fondu ohrožených dětí, kde se věnovala podpoře rodin v riziku odebrání dětí z péče. V rámci 
této práce lektorova kurzy pro další sociální pracovníky nebo pedagogy. V současnosti se 
zaměřila na audiovizuální propagaci Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. 
 
Bc. Gabriela Adášková  
Od roku 2014 pracuje jako sociální pracovnice pro náhradní rodiny v rodinném centru ROUTA 
Čelákovice, klíčová pracovnice v pěstounských rodinách, pěstounka, maminka 7 dětí. 
Vystudovala střední zdravotnickou školu a obor Socíální práce na UP v Olomouci. Ke třem 
biologickým dětem postupně přijali s manželem 4 děti, z toho 3 romského etnika.  
V roce 2004 iniciovali setkávání náhradních rodin a v roce 2007 spoluzakládali klub 
náhradních rodin MÁTA v regionu Mladá Boleslav. Externě působí v organizaci pro náhradní 
rodiny Rozum a Cit jako facilitátor případových setkání.  V roce 2015 ukončila dvouletý 
akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice a v rámci své profese se pravidelně vzdělává  
v oblasti náhradní rodinné péče. 
 

Mgr. Filip Hajna 
Sociální pedagog, vychovatel, sociální pracovník, krizový intervent a psychoterapeut  
ve výcviku se zájmem o osobní rozvoj, motivaci a poznání. V minulosti pracoval v sociálně 
vyloučené lokalitě s dětmi a mládeží, vedl nízkoprahové zařízení, tvořil a lektoroval programy 
primární a sekundární prevence. Nyní působí jako vedoucí krizových lůžek 
v krizovém centru, kde pomáhá lidem odrazit se od pomyslného dna a zvládnout svoji 
obtížnou životní situaci. 
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4. CENÍK 

CENÍK OBJEDNÁVEK PRO KOLEKTIVY PĚSTOUNŮ  
maximální počet 20 osob 
 
NEJSME PLÁTCI DPH 
cena semináře je konečná 

 
 

DÉLKA SEMINÁŘE CENA POZNÁMKA 

4 hodiny (½ den) 8 000 Kč 
Cena zahrnuje veškeré 
náklady včetně dopravy a 
případného ubytování lektorů  

6 hodin 12 000 Kč 

8 hodin (1den) 14 000 Kč 

 
 
 

5. NAŠE REFERENCE 

OSPOD:  
Jičín, Rumburk, Polička, Bílina, Louny, Železný Brod, Kuřim, Kroměříž, Chomutov, Šumperk, 
Vsetín, Rakovník, Most, Praha 4, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj a další. 
 
NEZISKOVÉ ORGANIZACE S POVĚŘENÍM K UZAVÍRÁNÍ DOHOD S PĚSTOUNY: 
Rodina v centru (Nový Bor), Charitní sdružení Děčín, Amina (Liberec), Centrum pro rodinu Náruč 
(Turnov), Charita Česká Lípa, RC Routa (Čelákovice), Návraty Louny, Generace 2000 (Liberec), 
Náruč dětem (Olomouc), Centrum pro náhradní rodinou péči (Ústí nad Labem), Kukačka (Horní 
Bečva), Valika (Karlovy Vary), CP NRP (Litoměřice), Krok pro všechny Generace (Česká Lípa) a 
další. 
 
 
 

6. KONTAKT 
 
 

www.velkyvuz-sever.cz     
Telefon: 777 594 441 
E-mail: sever@velkyvuz-sever.cz 
IČO: 75062020 

Za Velký vůz Sever a jeho tým 
 Veronika Lošťáková - ředitelka 


