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Vzdělávací program  

Inovativní postupy v práci s rodinou dítěte umístěného v pěstounské péči 
 
Číslo akreditace: A2021/1319-SP/VP 
 
Vzdělávací program je určen zejména odborným pracovníkům v oblasti pěstounské péče – sociálním 
pracovníků orgánů SPOD a doprovázejících organizací. V souladu se záměry profesionalizace a specializace 
pěstounské péče na přechodnou dobu je vzdělávací program nabízen i pro profesní vzdělávání osob v 
evidenci.  

Termíny konání:  1. běh:  2. – 3. 2. 2022 a 17. 2. 2022 
2. běh:   16. – 17. 3. 2022 a 31. 3. 2022 

Rozsah: 24 výukových hodin (3 dny) 

Místo konání: Brno (bude upřesněno) – vzdělávací program je realizován prezenční formou 

Lektorský tým: PhDr. Eva Rotreklová, Jiří Hort, PhD, Mgr. Gabriela Lockerová  

Kapacita: max. 16 osob 

Cena: v rámci pilotního ověření vzdělávacího programu jsou veškeré náklady hrazeny z prostředků ESF, 
účast na vzdělávacím programu je bezplatná 

 
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. Účastníci se seznámí s možnostmi jak 
postupovat v práci s touto cílovou skupinou tak, aby byly naplňovány vývojové potřeby dítěte, zachovány 
vrozené vztahy a vytvořena stabilní a bezpečná vztahová síť. 

Výklad je zaměřen na důležité prvky 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 reflexi aktuálních postupů.  

Cílové kompetence: 

Absolventi vzdělávacího programu získají kritický náhled na aktuální praxi při práci s rodinou umístěného 
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. 
 

Přihlášky: 

Přihláška ke stažení na webu. Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 7. 1. 2022 na adresu 
vzdelavani@triada-centrum.cz.  

 
Vzdělávací program vznikl v rámci projektu Jedno dítě a dvě rodiny - inovativní přístup k řešení situace dítěte mimo 
péči rodičů, realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. 
Registrační číslo projektu : CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011445 
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