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Centrum podpory NRP  

 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ 2022 
Velký vůz Sever, nezisková organizace, nabízí pro rok 2022 pestrou nabídku vzdělávání  
pro pěstouny obohacenou o moderní způsoby výuky – online a e-learning. 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 
 
1.1. Témata pro prezenční a online kurzy 

Modul KOMUNIKACE A VZTAHY 
 Puberta 
 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 
 Vychovávám dítě svého dítěte aneb příbuzenská pěstounská péče  
 Potřeby dětí v pěstounské rodině z pohledu vývojové psychologie  

Modul ŠKOLA 
 Výukové obtíže 
 Nechce se učit 
 Šikana 
 Efektivní spolupráce pěstounské rodiny a školy 

Modul IDENTITA 
 Kontakt dítěte s biologickou rodinou, komunikace o biologické rodině 
 Cestou Necestou aneb Kniha Života - 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 

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 
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 Hyperaktivita dětí 
 Závislost dětí na elektronice a internetových sociálních sítí 
 Sexualita, drogy, alkohol a volný čas dětí 
 Jak učit děti hospodařit s penězi 

Modul VÝCHOVA 
 Jak vycho(vá)vat dítě a nezbláznit se 
 Režim, řád, nastavení pravidel ve výchově 
 Krizové momenty a jejich řešení při výchově dítěte 
 Jak vést děti k opravdovým hodnotám? 

Modul LÉČIVÉ METODY 
 Hra jako nástroj pomoci  
 Terapeutické metody pro děti 
 Tvořivé techniky a prvky arteterapie – jejich využití v náhradní rodině 

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

Modul PRÁVO A FINANCE 
 Právní minimum pro pěstouny (práva a povinnosti pěstounů vůči institucím) 
 Sociální dávky v ČR s ohledem na potřeby pěstounské péče 
 Finance pěstouna se zaměřením na daňové přiznání 
 Finance pěstouna se zaměřením na dluhy 
 Osamostatnění dítěte v pěstounské péči - právní a finanční aspekty 
 Jak budovat finanční gramotnost dětí 

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ PRO PĚSTOUNY 
 24hodinový vzdělávací 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. 

 

1.2. Témata E-learningových kurzů 
 

 V POHODĚ KAŽDÝ DEN 

 ŠIKANA, KYBERŠIKANA A JAKO JÍ PŘEDCHÁZET 

 SPOLUPRÁCE PĚSTOUNA A ŠKOLY 

 PŘEDŠKOLNÍ DOVEDNOSTI 
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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 MPSV ČR.  
Cena 40 Kč.  

 

 CESTOU NECESTOU ANEB KNIHA ŽIVOTA - publikace pro děti 

 

Barevná publikace pro děti od šesti let, která hravou 
formou a inspirativními otázkami vybízí děti k mapování 
svého života.  Dítě knihou provázejí dva průvodci, opičí 
mláďata, sourozenci Bam a Bína.  
Knihu vytvořil tým odborníků (dětský psychoterapeut a 
psycholog, pedagog, soc. pracovník) ve spolupráci s rodiči. 
Cestou Necestou aneb Kniha Života se skládá ze dvou knih 
ve formátu A4 s kroužkovou vazbou, pro lepší vyplňování 
v knize. Má 150 stran a dalších 150 stran tvoří Blok kopií 
karet zvlášť. Cena 650 Kč.  

 
 
 
 

3. CENÍKY 

CENÍK OBJEDNÁVEK PRO KOLEKTIVY PĚSTOUNŮ (prezenční a online)  
- maximální počet 20 osob, u e-learningů je počet pěstounů neomezený.  

NEJSME PLÁTCI DPH, cena semináře je konečná. 
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4.1. Ceník pro prezenční semináře 

DÉLKA SEMINÁŘE CENA POZNÁMKA 

4 hodiny (½ den) 8 500 Kč 
Cena zahrnuje veškeré 
náklady včetně dopravy a 
případného ubytování lektorů  

6 hodin 12 700 Kč 

8 hodin (1den) 14 900 Kč 
 

4.2. Ceník pro online semináře 

DÉLKA SEMINÁŘE CENA POZNÁMKA 

4 hodiny (½ den) 9 750 Kč 
Cena zahrnuje veškeré 
náklady včetně technické 
podpory po celou dobu kurzu  

6 hodin 14 575 Kč 

8 hodin (1den) 17 400 Kč 
 

4.3. Ceník pro e-learning 

Cena je vždy stanovena na 1 osobu. V případě manželského/partnerského páru pěstounů se hradí 
pouze 1 osoba (potvrzení o absolvování dostávají oba). 

DÉLKA SEMINÁŘE CENA/1os POZNÁMKA 

4 hodiny 800 Kč Potvrzení o absolvování 
zasíláme na kontaktní email 
pěstouna/klíčové pracovnice 
v pdf.  

8 hodin 1600 Kč 

 

4. NAŠE REFERENCE 

OSPOD:  
Jičín, Rumburk, Polička, Bílina, Louny, Železný Brod, Kuřim, Kroměříž, Chomutov, Šumperk, 
Vsetín, Rakovník, Most, Praha 4, Mělník, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, Rychnov 
nad Kněžnou, Šternberk, Kadaň 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, Centrum Generace (Liberec), 
Centrum Protěž (Liberec), Náruč dětem (Olomouc), Centrum pro náhradní rodinnou péči (Ústí 
nad Labem), Kukačka (Horní Bečva), Valika (Karlovy Vary), CP NRP (Litoměřice), Krok pro všechny 
Generace (Česká Lípa), Služby pro rodinu (Mariánské Lázně), Rákosníček (Děčín), Otevřená Okna 
(Jindřichův Hradec) a další. 


