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Inovativní postupy v práci s rodinou dítěte umístěného v pěstounské 
péči - JEDNO DÍTĚ A DVĚ RODINY 
 

akreditace MPSV A2021/1319-SP/VP          rozsah: 24 vyučovacích hodin 
 
 
 

HRADEC KRÁLOVÉ  15. - 16. 3. a 13. 4. 2023                      
  
 
Vzdělávací program je určen pracovníkům v oblasti sociálně právní ochrany dětí, OSPOD, 
doprovázejících organizací, pracovníkům sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  
a pěstounům na přechodnou dobu.  
 
Anotace:  
Tématem vzdělávacího programu jsou metodické postupy a nástroje pro udržení vztahů dítěte 
umístěného v PP/PPPD s rodiči a blízkými osobami, jejich vzájemné kontakty a podpora sounáležitosti 
dítěte s jeho rodinou.  

Účastníci se seznámí s metodickými postupy a nástroji pro práci s cílovou skupinou – děti v PP/PPPD - 
rodiče –pěstouni- tak, aby byly naplňovány vývojové potřeby dítěte, zachovány vrozené vztahy a 
vytvořena stabilní a bezpečná vztahová síť pro dítě.  

Interaktivní formy skupinové práce jsou zaměřeny na důležité prvky při rozhodování o umístění dítěte 
mimo péči rodičů, při přechodu dítěte z péče rodičů do PPPD, v přípravě a vzdělávání pěstounů, v 
procesu návratu dítěte z PPPD do péče rodičů a po dobu pobytu dítěte v PP.  Téma je ilustrováno 
vybranými kazuistikami z praxe.  

Skupina je složena z pracovníků OSPOD, doprovázejících organizací pěstounů a pěstounů na 
přechodnou dobu, důraz je kladen na týmovou práci a multidisciplinární přístup. Složení skupiny je 
významné zejména z hlediska týmové spolupráce, kterou tento přístup zdůrazňuje. 

 

Cílové kompetence: 
Absolventi vzdělávacího programu získají kritický náhled na aktuální praxi při práci s rodinou 
umístěného dítěte v PP/PPPD a po jeho návratu do péče rodičů.  
 Porozumí důvodům k udržení vztahu dítěte s rodiči a dalšími blízkými osobami v kontextu vývojových 
potřeb dítěte. Seznámí se s inovativními metodickými postupy při práci s rodinou umístěného dítěte v 
PPPD nebo PP, pro udržení vztahů dítěte s rodiči, podporu návrat dítěte z PPPD do péče rodičů.  
 
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MPSV 
metodické materiály pro praktické využití v práci s cílovou skupinou 
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Lektorský tým:  
 

  PhDr. Eva Rotreklová    - TRIADA   Brno   
          mentor a metodik doprovázení pěstounů, supervizor, lektorka příprav pěstounů, vzdělávání 
          www.triada-centrum.cz  
    

Věra Bechyňová, DiS    -  STŘEP Praha    
          sociální pracovník, mentor a metodik SAS pro rodiny s dětmi, lektorka vzdělávacích programů  
          www.strep.cz 
 
 
Organizační podmínky  
 
Počet účastníků:   16-20 osob  
 
Rozsah:  vzdělávací program má 24 výukových hodin, rozdělených do tří celodenních setkání 

(1 x 2 dny, 1 x 1 den)  
 
Místo konání:   Eliščino nábřeží 842/3, 50003 Hradec Králové, zasedací místnost Městské lázně – Aquacentrum 

 

Cena:    základní cena 4 990,00 Kč/osoba, zahrnuje kromě výuky také metodické materiály a 
texty, drobné občerstvení v průběhu vzdělávání. Platba bude uhrazena na základě faktury vystavené 
pořadatelem vzdělávacího programu.  
 
Termín:       1. setkání     15. – 16. března 2023              9,00 - 12,15           13,00 - 16,30   
                      2. setkání       13. dubna 2023                         9,00 - 12,15           13,00 - 16,30  
  
Přihlášky: 

přihláška na vzdělávací program je součástí přílohy. Přihlášku prosím zašlete na adresu 
vzdelavani@triada-centrum.cz.   

 

 

Další informace  PhDr. Eva Rotreklová   774 409 907 email: rotreklova@triada-centrum.cz 
   
                                  Mgr. Viktor Janč               774 225 665 email: vzdelavani@triada-centrum.cz  
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