
 

 

 

 

TRIADA – Poradenské centrum, z. ú. 
Orlí 20, 602 00 Brno, IČO: 266 47 486 

tel.: 774 225 665, web: www.triada-centrum.cz 
e-mail: vzdelavani@triada-centrum.cz, FB: Triada - Poradenské centrum 

 

 
Akreditované vzdělávací programy TRIADA – Poradenské centrum, z.ú.  
 
nabídka pro pracovníky organizací SPOD a doprovázejících organizací zaměřená na téma  

 
„Pěstounská péče na přechodnou dobu“. 
 
Pokud situace dovolí, vzdělávání se uskuteční prezenční formou v prostorách TRIADA-
Poradenské centrum, Orlí 20, Brno. V případě, že nebude možné skupinové vzdělávání, 
z rozhodnutí MPSV ČR je možné absolvování akreditovaného vzdělávání distanční formou. 
Nabízíme programy, které jsou souhrnem naší více jak 20 leté praxe v oboru. Jednotlivá témata 
byla vybrána na základě zkušeností a mohla by přispět při práci s pěstouny, dětmi a jejich 
rodinami. Témata na sebe volně navazují, absolvovat je ale všechna nemusíte. 

 
18. 3. 2021  9,00 – 13,00 hodin 
Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu 
akreditace A2017/0213-SP/PC            rozsah: 5 vyučovacích hodin 
Anotace: 
Tématem vzdělávacího programu je institut pěstounské péče na přechodnou dobu, který se stal 
důležitým a účelným nástrojem v procesu transformace systému péče o ohrožené děti. Program je určen 
širší odborné veřejnosti, zejména pracovníkům v přímé práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, 
pracovníkům dětských center, dětských domovů a dalších zařízení pro děti se specifickými potřebami. 
Poskytuje náhled na aktuální vývoj institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, jeho význam a cíle 
a prezentuje příklady a zkušenosti z praxe. Kazuistiky jsou zaměřeny na umístění novorozenců 
a kojenců, ale také dětí předškolního a školního věku a sourozeneckých dvojic. Pozornost je věnována 
rolím jednotlivých aktérů, týmové spolupráci a síťování služeb při zajištění odborné podpory 
a doprovázení. 

Lektorský tým: PhDr. Eva Rotreklová, Ing. Bc. Jiří Hort Ph.D. 
 

 
15. 4.  2021  9,00 – 13,00 hodin 
Praktické otázky práce s rodiči dítěte umístěného v pěstounské péči 
na přechodnou dobu 
akreditace A2017/0214-SP           rozsah: 5 vyučovacích hodin 
Anotace: 
Vzdělávací program je zaměřen na získání orientace a náhledu na situaci rodiny, ze které je dítě 
umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu v souladu s par. 27a), odst 7, písm.a), zákona 
359/99. Sb., tj. na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat. Současně 
reaguje na zákonnou povinnost pěstouna spolupracovat s rodiči a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho 
rodinou. Obsah programu se věnuje specifickým otázkám umístění dítěte, kdy dítě odchází přímo z péče 
rodičů, často proti jejich vůli a bez potřebné přípravy. Důraz je kladen na udržení výlučných vztahů, 
zajištění kontaktů dítěte po separaci a spolupráce rodičů a pěstounů a odbornou podporu a síťování 
služeb. Vzdělávací program nastiňuje možné formy práce s rodiči dítěte a širší rodinou a význam 
spolupráce aktérů v systému SPOD při vytváření podmínek pro návrat dítěte do rodiny. Formou 
interaktivních forem práce jsou účastníkům předkládány účastníkům náměty pro získání náhledu 
na situaci dítěte a jeho rodičů, prarodičů a sourozenců a zajištění psychosociálních potřeb dítěte 
i ostatních členů rodiny v průběhu umístění. V praktické části programu se účastníci věnují prezentaci 
konkrétních kazuistik a příkladů dobré praxe v malých skupinách, v závěru jsou formulována metodická 
doporučení pro praxi.  

Lektorský tým: Mgr. Gabriela Lockerová, PhDr. Eva Rotreklová,   
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13. 5 2021  9,00 – 13,00 hodin 
Praktické otázky procesu předávání dítěte z PPPD do následné péče 
akreditace A2017/0237-SP           rozsah: 5 vyučovacích hodin 
Anotace: 
Vzdělávací program se věnuje praktickým otázkám zásadního tématu institutu pěstounské péče na 
přechodnou dobu, kterým je návrat dítěte do rodiny nebo jeho přechod do následné péče. Odchod dítěte 
z přechodné péče znamená pro dítě, pěstouny i osoby, které dítě přijímají, náročnou a emočně vypjatou 
situaci. Je proto třeba zajistit průběh celého procesu, který často trvá několik měsíců tak, aby průběžně 
reflektoval a citlivě reagoval na psychosociální potřeby dítěte. Současně je třeba podporovat nové 
pečující osoby – pěstouny nebo osvojitele při navazování vztahu s dítětem a vytváření jistoty 
a bezpečného prostředí. Program poskytuje praktické informace o zásadách přechodu dítěte k novým 
pečujícím osobám, struktuře procesu a potřebě odborného doprovázení všech účastníků. Věnuje se také 
základnímu náhledu v tématu návratu dítěte do péče rodičů nebo členů širší rodiny. V praktické části se 
účastníci věnují jednoduchému rozboru konkrétních situací z praxe u dětí různého věku, jejich přechodu 
do péče osvojitelů, pěstounů nebo návratu k rodičům. V závěru budou formulována stručná metodická 
doporučení a náměty pro využití v praxi.      
Lektorský tým: Ing. Bc. Jiří Hort Ph.D., PhDr. Eva Rotreklová      
 
Pro vzdělávání on-line, budete potřebovat počítač (tablet, mobil) s kamerou a mikrofonem. 
Využíváme platformu ZOOM, která je pro Vás zdarma dostupná.   
 
Pokud ještě nemáte ZOOM, bude nejlepší, když si stáhnete aplikaci přímo do svého počítače. 
Odkaz na stažení: https://zoom.us/download#client_4meeting 
Tím se připravíte a v den akce pouze: 

o otevřete program ZOOM 
- v aplikaci klikněte na “Join a Meeting” 
- na základě zaslaného ID a Password se přihlásíte přímo ke školení  

o (každé vzdělávání má nové přihlášení) 
- zadejte své příjmení – to bude vlastně prezenční listina 
- vlevo dole v aplikaci zatrhnout “Start Video” a “Join Audio” 

 
Přihlášky zašlete emailem na: vzdelavani@triada-centrum.cz najdete ji na http://triada-
centrum.cz/vzdelavani-publikace/akreditovane-vzdelavaci-programy 
 
Je potřeba uvést jméno a příjmení účastníka, tituly, místo a datum narození. Dále fakturační údaje. Cena 
za absolvování vzdělávacího programu je 990 Kč. Splatnost před datem konání na základě zaslané 
faktury. Storno poplatky: zrušení účasti týden před konáním vzdělávání a kratším 100 Kč. 
Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování v rozsahu dle akreditace, 
v případě online pořádání pak emailem.  

 
Počet účastníků všech vzdělávacích programů je omezen, v případě většího počtu zájemců 
můžeme připravit jiný termín.  
Pokud máte nějaké dotazy – jsme Vám k dispozici. 
Tel. 774 225 665 
Email: vzdelavani@triada-centrum.cz 
Facebook: Triada – Poradenské centrum 
www: triada-centrum.cz 
 
Těšíme se na spolupráci a někdy i na osobní setkání. 

Mgr. Viktor Janč 
TRIADA-Poradenské centrum 
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Připravujeme akreditovaný skupinový vzdělávací program  
(s osobní účastí – nelze online). 
 
16. – 17. září, 11. listopadu 2021 – celkem 3 dny, místo konání Brno, Orlí 20 

 
Zpracování přemístění za pomocí metody My Backpack – základy 
práce s dítětem v situaci umístění mimo biologickou rodinu 
akreditace A2020/0742-SP/PC         rozsah: 24 vyučovacích hodin 

Cena: 5200 Kč včetně všech metodických pomůcek a PC programu 
 
Anotace: 
Trénink v metodě My Backpack (MBP) v ČR probíhá ve spolupráci a za stálé průběžné supervize týmu 
Mijn Backpack z Holandska, kde byla metoda vyvinuta. Metoda MBP pomáhá dospělým mluvit s dětmi 
o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do rodiny náhradní. 
Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče 
a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často 
dobře nerozumí. Příběh MBP nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní 
rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči. 
Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování 
v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám a přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy 
dětí v náhradní rodinné péči. Vzdělávací program obsahuje praktický nácvik s materiály – počítačovým 
programem, maňásky, emočními kartami a knížkou dítěte. Součástí kurzu jsou také odborné přednášky 
na téma poruchy attachmentu a jejich důsledky, trauma v životě dítěte a jeho důsledky a dokument 
o práci s metodou. Dále se kurz věnuje také praktickému nácviku komunikace s dítětem a jejím 
specifikům. Sebezkušenostní techniky v programu přispívají k rozvoji empatie a vnímavosti v práci 
s traumatizovanými dětmi. Práce s metodou přináší také podněty pro tvorbu a aktualizaci individuálního 
plánu ochrany dítěte. Všichni lektoři českého kurzu MBP absolvovali výcvik v metodě přímo od jejich 
tvůrců a TRIADA je držitelem licence nejen pro používání metody v práci s dětmi, ale také pro pořádání 
výcviků a školení MBP jak pro pěstouny, tak pro profesionály v oblasti NRP. 

Lektorský tým: Mgr. Gabriela Vykypělová, Mgr. Taťána Šimečková,   
 
 
 
 
 
 
Počet účastníků všech vzdělávacích programů  
je omezen, v případě většího počtu zájemců 
můžeme připravit jiný termín.  
Pokud máte nějaké dotazy – jsme Vám k dispozici. 
Tel. 774 225 665 
Email: vzdelavani@triada-centrum.cz 
Facebook: Triada – Poradenské centrum 
www: triada-centrum.cz 
 
 
 
 
Těšíme se na spolupráci a někdy i na osobní setkání. 

 
Mgr. Viktor Janč 
TRIADA-Poradenské centrum 
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