
 

 

 
 

 
 

 

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú.. 
Okružní 19a, 638 00  Brno, IČO: 266 47 486 

tel. 774 409 909, web: www.triada-centrum.cz,  
e-mail: rodiny@triada-centrum.cz, nrp@triada-centrum.cz 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 
JEDNO DÍTĚ A DVĚ RODINY – inovativní přístup k práci s rodiči dítěte 
umístěného v PP/PPPD   
Vzdělávání je určeno pracovníkům sociálně právní ochrany dětí (sociální pracovníci, kurátoři), 
doprovázejících organizací, pěstounům na přechodnou dobu a dalším odborníkům.  
 
TRIADA-Poradenské centrum realizovala v letech 2020 – 2022 inovativní projekt, jehož výstupem jsou 
metodické materiály a vzdělávací program pro použití navrhovaných i postupů a metodik v praxi.  
 
Anotace:  
Tématem vzdělávacího programu jsou inovativní metodické postupy a nástroje pro udržení a podporu 
vztahů dítěte umístěného v PP/PPPD s rodiči a blízkými osobami, komunikaci a spolupráci pěstounů s 
rodinou dítěte a dohodu o podmínkách kontaktů. Účastníci se seznámí s možnostmi jak postupovat v 
práci s cílovou skupinou, v týmové spolupráci tak, aby byly naplňovány vývojové potřeby dítěte, 
zachovány vrozené vztahy a vytvořena stabilní a bezpečná vztahová síť. 

Interaktivní metody práce jsou zaměřeny na důležité situace při rozhodování o umístění dítěte mimo 
péči rodičů, při přechodu dítěte z péče rodičů do PPPD, v přípravě a vzdělávání pěstounů, v procesu 
návratu dítěte do péče rodičů, v procesu přechodu dítěte do následné péče. Téma je ilustrováno 
vybranými kazuistikami z praxe lektorů a následná diskuse je zaměřena na reflexi aktuální situace.  

Cílové kompetence:  Absolventi vzdělávacího programu získají kritický náhled na aktuální praxi při 
práci s rodinou před a po umístění dítěte v PP/PPPD. Porozumí důvodům k udržení vztahu dítěte s 
rodiči a dalšími blízkými osobami v kontextu vývojových potřeb dítěte. Seznámí se s inovativními 
metodickými postupy při práci s rodinou umístěného dítěte v PPPD nebo PP pro udržení vztahů dítěte 
s rodiči a podporu návrat dítěte z PPPD do péče rodiny. 

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MPSV v 
rozsahu 24 hodin.  
 
Akreditace MPSV: A2021/1319-SP/VP 
 
Lektorský tým:  PhDr. Eva Rotreklová   - www.triuada-centrum.cz        
    Věra Bechyňová, DiS   -  www.strep.cz  
    Mgr. Irena Stejskalová – www.triada-centrum.cz  
 
Termín konání:  první pololetí 2023   
 
 
Další informace:   PhDr. Eva Rotreklová, odborný garant, 774 409 907  
                                 Mgr. Viktor Janč, koordinátor vzdělávání, 774 225 665,  

vzdelavani@triada-centrum.cz 
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