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TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. 

si vás dovoluje pozvat na 2. z cyklu kazuistických seminářů  

zaměřených na témata týkající se dítěte umístěného v PPPD a práce s jeho rodinou 

 

 

Proces umístění dítěte do PPPD z pohledu spolupráce s rodiči  

 
Termín:  14. 6. 2018  9:00 – 13:00 hod 
 
Místo:  TRIADA – Poradenské centrum, z.ú., Orlí 20, 602 00 Brno 
 
Lektoři:  Mgr. Gabriela Lockerová, Mgr. Eva Valentová 
 
Kazuistický seminář je určen zejména pro pracovníky OSPOD, dále pro pracovníky OSPOD – náhradní 
rodinné péče a pracovníky organizacích doprovázejících výkon pěstounské péče, případně samotné 
pěstouny na přechodnou dobu. 
 
 
Cyklus kazuistických seminářů bude pokračovat těmito tématy: 

 Kontakt dítěte umístěného v PPPD s rodiči    termín: 12. 7. 2018   

 IPOD dítěte v PPPD       termín: 6. 9. 2018 

 Návrat dítěte z PPPD do rodiny     termín: 4. 10. 2018  

 
 
Je možné zúčastnit se celého cyklu kazuistických seminářů, nebo jen vybraných témat. Účast na 
kazuistických seminářích je bezplatná. Kapacita semináře je omezena počtem 10 osob. 
 
K účasti na konkrétním kazuistickém semináři se prosím přihlaste nejpozději do pátku 8. 6. 2018 
prostřednictvím emailu rodiny@triada-centrum.cz, do předmětu zprávy napište „kazuistický seminář“.  
Přihlášky přijímáme k aktuálně vypsanému tématu. K dalším tématům opět obdržíte pozvánku. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obracet telefonicky či emailem.  
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Lockerová, tel.: 736 406 449, email: rodiny@triada-centrum.cz

http://www.triada-centrum.cz/
mailto:rodiny@triada-centrum.cz
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Kazuistické semináře jsou součástí projektu Podpora návratu dětí umístěných v PPPD zpět do rodiny, 
podporovaného z dotačního programu Rodina MPSV ČR. 
 
 
Tematicky zaměřené kazuistické semináře se osvědčují jako účinná vzdělávací metoda skupinové, 
multidisciplinární práce, která propojuje teorii s praxí. Při řešení případů a situací v oblasti SPOD, na 
kterých se podílí řada subjektů, jsou tak příležitostí k výměně a sdílení profesních zkušeností a dovedností, 
pohledu na případ z různých profesí, a sdílení návrhů na řešení situace ve skupině odborníků. 
Prezentované a řešené případy reflektují praxi účastníků a reagují tak na jejich aktuální potřebu 
profesionální podpory a současně však evokují náměty a možnosti na řešení podobných situací v 
budoucnu. Ve svém důsledku tak vedou k pozitivním změnám v přístupu a řešení situací, posílení 
profesních kompetencí a spolupráce jednotlivých subjektů při respektování specifických rolí v 
systému. 
Od účastníků budeme vyžadovat aktivní zapojení do práce skupiny, nabídneme možnost diskutovat své 
vlastní případy. Kazuistický seminář bude veden formou skupinové diskuze, s doplněním o různé zážitkové 
techniky.  
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi 
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