Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP se svou biologickou rodinou- úvod
do problematiky asistovaného kontaktu
Zajímá Vás téma týkající se kontaktu dítěte v NRP se svou biologickou rodinou? Máte otázky ke
konfliktním situacím, které nastávají při setkávání s biologickou rodinou dítěte? Chcete se naučit jim lépe
porozumět? Pojďte s námi pomocí tohoto kurzu hledat cesty, jak umožnit dítěti budovat svou identitu a
udržet zdravý kontakt s jeho rodinou za pomoci spolupráce pěstounské rodiny.
Kurz "Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP se svou biologickou rodinou" je zaměřen na problematiku
různých forem kontaktu (telefonický, emailový, osobní), především pak na asistovaný kontakt mezi
dítětem vyrůstajícím v náhradní rodině a členy jeho biologické rodiny. Asistovaný kontakt pojímáme jako
systém, ve kterém je třeba zachovat pro všechny zúčastněné strany (především pro dítě) bezpečí a
podporu. Základem je pochopení významu biologické rodiny pro dítě, a to i v případě, že není možné se
se členy biologické rodiny stýkat.
Kurz je určen pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a dalším odborníkům, kteří s dětmi
pracují. Absolvent semináře získá informace o legislativním ukotvení problematiky kontaktů mezi dítětem
vyrůstajícím v NRP a jeho biologickou rodinou, dále vědomí důležitosti tématu biologické rodiny pro dítě
vyrůstající v NRP, bude se moci seznámit s formami kontaktu, s tématikou asistovaných kontaktů,
pochopí role jednotlivých účastníků (dítěte, náhradního rodiče, člena biologické rodiny, asistenta,
podpůrných osob).
Díky zážitkovým cvičením si bude moci účastník jednotlivé role vyzkoušet, a také si ujasnit vlastní
postoj ke členům biologické rodiny dítěte.

O lektorkách
Mgr. Helena Vlčková je psycholog a speciální pedagog, v organizaci Rozum a Cit, z. s. je vedoucí týmu
Asistovaného kontaktu a je autorkou Metodiky pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou.
Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na katedře psychologie edukativní a školní na Univerzitě
Karlově, má dlouhodobou praxi v poradenských zařízeních, Pedagogicko-psychologické poradně a
Národním ústavu pro vzdělávání. Je autorkou několika publikací věnujících se dětem předškolního a
mladšího školního věku, dále spoluautorkou knihy a metodického materiálu na rozvoj emoční inteligence
a autorkou standardizovaného diagnostického nástroje určeného pro předškoláky. Aktuálně se také
věnuje lektorské činnosti pro odbornou veřejnost, pracovníky v NRP, pedagogy, psychology a speciální
pedagogy.
Mgr. Lucie Salačová – vzděláním sociální pracovnice, v organizaci Rozum a Cit, z.s. pracuje
jako odborný garant, lektor, facilitátor a pracovník týmu asistovaného kontaktu dětí, které vyrůstají v NRP
a setkávají se s jejich biologickou rodinou. Je také lektorkou příprav budoucích náhradních rodičů v
programu PRIDE. Druhým jejím oborem je krizová intervence. Mezi další témata, která na různých
místech lektoruje, patří například attachment (základní vztahová vazba), facilitační dovednosti, sociálně
právní kontext krizové intervence, dítě a krize, kontakt s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v
náhradní rodině. Spolu se svým partnerem vychovává dva syny. Má ráda pravdivé životní příběhy a sílu a
krásu, s jakou je lidé dokáží zvládat.
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