
 

 

 

1) Jak si poradit s konflikty a kritikou druhých.  

Seminář je zaměřen na zvládání komunikace v rodině, rozpoznání konfliktů a 

jejich efektivní řešení, jak mezi pěstouny a dětmi, tak i mezi dospělými osobami 

v rodině. Seminář je primárně zaměřen na zvýšení dovedností a kompetencí 

pečujících osob při práci a problémy dítěte v náhradní rodině.               

Interaktivní seminář reaguje na moderní poznatky k danému tématu, ale i 

individuální potřeby účastníků. Seminář bude věnován verbální a neverbální 

komunikaci jako nástroj výchovy a utváření mezilidských vztahů. Typy 

konfliktů v rámci sociálních vztahů. Práce s intrapersonálními a 

interpersonálními konflikty v různých obdobích vývoje dítěte. Moc a bezmoc. 

Oceňování a kritika v komunikaci. Pozitivní komunikace, problémové výroky v 

komunikaci, konflikt jako cesta kupředu. Metody, nástroje a techniky jak 

konflikty efektivně řešit. Metody řešení za účasti neutrálního prostředníka – 

mediace. Možnosti vnější a odborné podpory, funkční a efektivní přístupy ve 

výchově. Do semináře budou zařazeny praktické psychologické techniky a 

modelové hry, podporující dovednost efektivně komunikovat a řešit konflikty.  

Rozsah kurzu: 4 hodiny 

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D., psychoterapeut  

Cena: 600,- Kč 

Termín konání: pondělí, 26. února 2018 

Čas: od 9:00 do 13:00  

Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická ul. 1168/16, Děčín 



 

2) Děti s mentální retardací a zdravotním postižením (lehká i 

těžší mentální retardace). 

Společné setkání (seminář) by mělo pěstounským rodinám pomoci najít 

odpovědi na otázky: 

 

 Jak poznat v předškolním a mladším školním věku dítě s mentální 

retardací? 

 Příčiny mentální retardace u dětí? 

 Kam se obrátit v případě podezření na mentální retardaci dítěte? 

 Jaké jsou v současné době možnosti vzdělávání mentálně retardovaných 

dětí v ČR? 

 Jak v domácím prostředí přistupovat k dítěti s mentální retardací - jak 

vychovávat a vzdělávat? 

 

Účastníkům bude nabídnuto široké spektrum teoretických základů a praktických 

poznatků, ukázek, které pomohou zodpovědět základní otázky v oblasti výchovy 

a vzdělávání dětí s mentální retardací. Seminář bude dle potřeb a přání účastníků 

zpestřen řadou materiálů, názorných ukázek či relaxačními technikami. 

 

Rozsah kurzu: 4 hodiny 

Lektor: Ph.Dr. Věra Smolíková, Ph.D., psychoterapeut  

Cena: 600,- Kč 

Termín konání: pondělí, 5. března 2018 

Čas: od 9:00 do 13:00  

Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická ul. 1168/16, Děčín 

 

3) Proč se dětem nedaří ve škole? Špatné známky.  

 

Většina dětí se do první třídy školy velmi těší, jelikož naplňuje přirozenou 

potřebu se učit a zajímat se o svět kolem sebe. Bohužel se v mnoha případech 

stává, že po nějaké době dítě tuto potřebu ztrácí a škola se stává nutným zlem, 

které musí dítě absolvovat. Zkusme porozumět tomuto procesu, jakou měrou se 



na něm podílí právě hodnocení známkami, osobnost učitele, rodiče ale i 

samotného dítěte. Je možné této někdy až „deziluzi“ zabránit? Jak správně volit 

školu, připravit dítě do školy a jakou výpovědní hodnotu známky mají? Na tyto i 

další otázky bude zacíleno právě toto setkání.  

Rozsah kurzu: 4 hodiny 

Lektor: PhDr. Irena Landová, psycholog 

Cena: 600,- Kč 

Termín konání: pondělí, 19.března 2018 

Čas: od 9:00 do 13:00  

Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická ul. 1168/16, Děčín 

 

4)Závislosti v rodině – (závislý biologický rodič - drogy, 

alkohol). 

Jak ovlivní závislost rodiče dítě? Je dítě také ohroženo závislostí? Jak předejít 

případnému riziku závislosti u dítěte? Lze závislosti u dítěte vůbec zabránit? Jak 

přistupovat k závislému rodiči? Jak o závislém rodiči hovořit s dítětem? Kam se 

obrátit o pomoc? Řešíte tyto a podobné otázky. Společně se pokusíme nalézt 

odpověď s psychoterapeutkou Evou Rathouskou.  

Rozsah kurzu: 4 hodiny 

Lektor: Bc. Eva Rathouská, psychoterapeut 

Cena: 600,- Kč 

Termín konání: sobota, 7. dubna 2018 

Čas: od 9:00 do 13:00 

Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická ul. 1168/16, Děčín 

 

 

 



5) Závislost dětí na elektronice a internetových sítích.  

Společné setkání (seminář) by mělo pěstounským rodinám pomoci najít 

odpovědi na otázky: 

 

 Je moje dítě již závislé?  

 Jak poznám, že surfování po internetu je ještě normální a kdy je dítě již 

závislostí ohroženo?  

 Jak své dítě před vznikem této závislosti ochránit?  

 Kde jsou hranice mezi tím, aby dítě nebylo vyčleňováno z kolektivu a 

nezdravým nadužíváním internetu?  

 Jak nastavit dítěti správné hranice při užívání internetu?  

 Jak jej naučit bezpečné ovládání a bezpečný pohyb po internetových 

sítích?  

Toto a mnohé další se pokusíme zodpovědět na tomto dalším semináři. 

Neváhejte a přijďte s námi diskutovat o tomto určitě velice aktuálním tématu. 

Rozsah kurzu: 4 hodiny 

Lektor: Bc. Eva Rathouská, psychoterapeut 

Cena: 600,- Kč 

Termín konání: sobota, 28. dubna 2018 

Čas: od 9:00 do 13:00  

Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická ul. 1168/16, Děčín  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Výchova nezvladatelného dítěte aneb jak nevychovat z 

dítěte oběť či agresora  

Společné setkání (seminář) by mělo pěstounským rodinám pomoci najít 

odpovědi na otázky: 

 

 Které chování dítěte je či není "normální" (aneb kapitoly z vývojové 

psychologie očima pěstounských rodin)? 

 Na co si dávat při výchově dětí pozor? 

 Máme problémy v chování, na koho se můžeme obrátit? 

Účastníkům bude nabídnuto široké spektrum teoretických základů, praktických 

poznatků a ukázek, které pomohou zodpovědět základní otázky v oblasti 

výchovy. Seminář bude dle potřeb a přání účastníků zpestřen řadou materiálů, 

názorných ukázek či relaxačními technikami. 

Rozsah kurzu: 4 hodiny 

Lektor: Ph.Dr. Věra Smolíková, Ph.D., psychoterapeut 

Cena: 600,- Kč 

Termín konání: pondělí, 17. září 2018 

Čas: od 9:00 do 13:00  

Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická ul. 1168/16, Děčín 

 

2) Emoční a psychické poruchy přijatých dětí  

 

Interaktivní vzdělávací seminář zaměřený na posílení kompetencí pečujících v 

oblasti práce s dítětem s problémy v oblasti emocí. Cílem je seznámit pěstouny 

se základními pojmy, symptomy, které je mohou upozornit na poruchu emocí, 

diagnostiku a možnosti jak s problémy dítěte pracovat. Problémy spojené s 

atypickými projevy chování. Spolupráce se službami, institucemi a školou. 

Specifické projevy, kompenzace a projevy postižení v dospělosti a možnosti 



začlenění dítěte do společnosti a života.                                                       

Seminář se bude zabývat tématy jako vznik emocí a jejich typy. Emoce versus 

racionální chování. Agrese jako součást repertoáru chování člověka. Hranice 

normality a patologie v oblasti emocí. Poruchy afektů a nálad. Depresivní stavy, 

úzkostná porucha a další. Poruchy emocí spojené s postižením dítěte (např. 

LMR, ADHD, DMO, PPP a pod.) Agrese jako projev citové deprivace nebo 

účelové chování. Poruchy emocí jako důsledek traumatu z biologické rodiny. 

Puberta a duševní onemocnění. Problematika sebepoškozování jako formy 

autoagrese. Dítě s poruchami emocí v rodině a společnosti (možnosti 

výchovného ovlivnění, začleňování dítěte s poruchou emocí do vzdělávacího 

procesu, podpůrné organizace, služby a odborníci, kteří nám mohou pomoci). 

Prevence syndromu vyhoření pomáhajících v rodině s postiženým dítětem.  

Seminář bude doplněn praktickými ukázkami za využití multimediálních 

materiálů, statistik a psychologicky orientovaných technik.  

 

Rozsah kurzu: 4 hodiny 

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D., psychoterapeut  

Cena: 600,- Kč 

Termín konání: pondělí, 1.října 2018 

Čas: od 9:00 do 13:00  

Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická ul. 1168/16, Děčín 

 

3) Sexualita u dětí, psychosociální vývoj od dětství k 

dospívání  

Vydejme se do světa vývojové psychologie – porozumění vývojovým 

zákonitostem a konfliktům přicházejících v jednotlivých vývojových obdobích 

sexuálního i psychosociálního vývoje, nám a především dětem pomáhá je 

správně zvládnout, abychom se vyvarovali mnoha chyb a omylů, které v 

pozdějším věku mohou člověku bránit plnohodnotně rozvinout potenciál své 

osobnosti.  

Rozsah kurzu: 4 hodiny 

Lektor: Ph.Dr. Irena Landová 



Cena: 600,- Kč 

Termín konání: pondělí, 15. října 2018 

Čas: od 9:00 do 13:00  

Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická ul. 1168/16, Děčín 

 

4) Jak na to, když vychovávám dítě s poruchou chování? 

Společné setkání (seminář) by mělo pěstounským rodinám pomoci najít 

odpovědi na otázky: 

 

 Co je více dědičnost či výchova, aneb příčiny potíží v chování dítěte? 

 Co je v chování našich dětí ještě normální, aneb trocha vývojové 

psychologie? 

 Jak k dětem s potížemi v chování přistupovat, jak je vychovávat? 

 Kam se obrátit v případě, kdy nám selhávají běžné výchovné prostředky? 

 Jaké jsou v současné době možnosti vzdělávání a výchovy dětí s poruchou 

chování v ČR? 

 

Účastníkům bude nabídnuto široké spektrum teoretických základů a praktických 

ukázek, poznatků, které pomohou zodpovědět základní otázky v oblasti výchovy 

a vzdělávání dětí s mentální retardací. Seminář bude dle potřeb a přání účastníků 

zpestřen řadou materiálů, názorných ukázek či relaxačními technikami. 

 

Rozsah kurzu: 4 hodiny 

Lektor: Ph.Dr. Věra Smolíková, Ph.D., psychoterapeut 

Cena: 600,- Kč 

Termín konání: pondělí, 26. listopadu 2018 

Čas: od 9:00 do 13:00  

Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická ul. 1168/16, Děčín 

 

Více informací a rezervace na tel. 773 775 805 nebo na e-mailu 

pestouni@mcrakosnicek.cz.  

mailto:pestouni@mcrakosnicek.cz

