Více jak 5 let organizujeme a nabízíme specializované akreditované vzdělávání

„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
Nabídka pro pracovníky OSPOD, doprovázející organizace a pracovníky NRP

Akreditovaný skupinový vzdělávací program
(s osobní účastí – nelze online).
Termín:

1. – 2. prosince 2022 a 20. ledna 2023 – celkem 3 dny

Místo konání: školicí centrum SOS dětské vesničky, Borůvková 550/20, Brno - Medlánky

Cena: 5900,00 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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