Jak lépe porozumět dítěti v NRP - úvod do problematiky NRP
Výcvik je akreditován (MPSV), 16 vzdělávacích hodin
Místo konání: Říčany u Prahy, Na Výsluní 2271 nebo Praha 4 Nusle, Na Zámecké
Lektorky: Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Jolana Prušková
Cena kurzu: 3.650,- Kč/účastník
Co prožívá dítě, které přichází do náhradní rodiny? Co mu běhá hlavou, co očekává, co ho může
trápit? Jak podpořit dítě i rodiče? Pokud vás baví hledat odpovědi, tento kurz by mohl být dobrou
volbou.
Kurz je určen všem, kteří chtějí hlouběji proniknout do problematiky náhradní rodinné péče
prostřednictvím vlastního zážitku, především pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dítěte
a pracovníkům organizací, které se zabývají problematikou náhradní rodinné péče. Účastníci mají
možnost si vyzkoušet a zažít to, co prožívají budoucí náhradní rodiče v přípravách na svou novou
roli. Získáte možnost blíže se seznámit s problematikou náhradní rodinné péče, možnost hlouběji
proniknout do prožívání dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče, do postojů a motivů
náhradních rodičů, biologických rodičů, možnost ujištění se ve své roli jako průvodce náhradní
rodiny.
K lektorům:
Mgr. Jolana Prušková – v organizaci Rozum a Cit, z. s. se věnuje terapeutické práci s
náhradními rodinami, oblasti attachmentu a specifikům "patchworkových" rodin. Tři roky
„doprovázela“ pěstounské rodiny v terénu. Má řadu výcviků z oblasti arteterapie, práce s tělem,
neverbálních technik, systemické supervize a koučování, absolvuje výcvik v dyadické a rodinné
terapii. Ráda doprovází a podporuje lidi při jejich růstu a tvorbě vlastní životní cesty. Pozornost
a péče věnovaná rodině je jednou z jejích hlavních hodnot.
Mgr. Lucie Salačová – vzděláním sociální pracovnice, v organizaci Rozum a Cit, z. s. pracuje
jako metodik, odborný garant, lektor, facilitátor, 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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Zpětné vazby účastníků:








„Skvělá forma, bezpečné prostředí. Kurz mne naučil náhledu na řadu lidí v systému,
jejich možné situace a prožívání, v praxi budu používat více trpělivosti.“
„Vedení bylo na skvělé úrovni, Náplň je využitelná v praxi o mnoho více, než jsem před
kurzem očekávala. Prostě perfektní. Nejvíce v praxi použiji poznání reakcí dětí na
trauma a jejich následné chování.“
„Velmi hezky udělané, oceňuji pestrost programu, schopnost zaujmout posluchače,
množství lidí v kurzu…v praxi si po tomto kurzu budu dávat s rodinami malé cíle,
drobné krůčky…“
„Velmi dobře propojená teorie s prožitkovou složkou + video ukázkami, vhodná velikost
skupiny, bezpečná podpůrná atmosféra…“
„Kurz byl dobře vedený, vyvážený přísun informací, dobře ošetření emoce účastníků.
Přinesl mi náhled na celou NRP, uvědomění si, že všichni v tom mají emoce a že to není
ostuda. Dále uvědomění si, že biologická rodina tu bude vždy, i když se o ní nemluví.
Uvědomění si toho, jak velké nároky jsou na pěstouny kladeny.“
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