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Název vzdělávacího programu

Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP se svou biologickou rodinou
Stručný popis vzdělávacího programu

Úvod do problematiky asistovaného kontaktu.
Anotace (detailní popis programu, realizační forma, vzdělávací cíle)

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 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.
Praktické a organizační informace

Akreditace | délka akce

MPSV | 8 vzdělávacích hodin

Místo konání

Říčany, Na Výsluní 2271

Cena kurzu za 1 účastníka

1.870 Kč

Kontaktní osoba

Hana Kulichová
Kontaktní telefon

E-mailová adresa

+420 774 416 879

kulichova@rozumacit.org
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