
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY 
 

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky)  

na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2022. 
 

Název semináře Rozsah Lektor Termín 
!!! 

Uzávěrka přihlášek 

je vždy týden před 

konáním semináře 

!!! 

Pěstounská svépomocná skupina 4 hodiny Mgr. et Mgr. Iveta Tichá Pátek 22. dubna od 9:00  

Právní okénko pro pěstouny 4 hodiny 
Právnická fakulta Univerzity 

Palackého 
Úterý 26. dubna od 9:00 

Náročné milníky v životě dítěte 4 hodiny Mgr. Dominik Tomášek Čtvrtek 19. května od 9:00 

 

Vzdělávací semináře budou probíhat formou odborného semináře a formou společného sdílení, na základě diskuze a předáváním osobních 

zkušeností s přijatým dítětem v pěstounské rodině. 
➢ Semináře se uskuteční v prostorách olomouckého centra Maltézské pomoci, o.p.s. na adrese Wurmova 7. 

➢ Prezence začíná 15 min před začátkem semináře, přestávky v průběhu budou dle domluvy s lektorem. Prosíme o dochvilnost.  

➢ Seminář bude ukončen po době, která odpovídá jeho hodinovému rozsahu. Počet absolvovaných hodin na certifikátu musí odpovídat skutečnosti. 

Kdo tedy opustí seminář před jeho řádným ukončením, dostane potvrzení jen na skutečně absolvované hodiny. 

➢ Přihlášení na seminář je závazné. Bezplatně se lze ze semináře odhlásit maximálně do třetího dne před jeho konáním. Za pozdější odhlášení je 

účtován storno poplatek 200 Kč. Výjimkou je, když dotyčný doloží potvrzení od lékaře, že se nemohl semináře účastnit ze zdravotních důvodů. 

➢ Maltézská pomoc, o.p.s. zajišťuje drobné občerstvení během dne, oběd si každý z účastníků zajistí sám na vlastní náklady.  

➢ Maximální kapacita semináře je 15 osob. Minimální účast je 4 osob.  

➢ Cena semináře se odvíjí od částky 250 Kč/hodina, cena semináře „Právní okénko pro pěstouny“ je ve výši 100 Kč. Osobám pečujícím (pěstounům, 

poručníkům) hradí vzdělávání organizace, s níž mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Doporučujeme osobám, které nemají uzavřenou 

Dohodu o výkonu pěstounské péče s Maltézskou pomocí, o. p. s., aby účast na semináři konzultovali se svým klíčovým pracovníkem.  

➢ Během průběhu semináře nabízíme zajištění hlídání dětí za cenu 100 Kč/hodina.    

➢ Vymiňujeme si možnost zrušit seminář, pokud nebude přihlášen minimální počet účastníků nebo z jiného závažného důvodu (nemoc lektora apod.).  

O zrušení semináře Vás budeme včas informovat. V případě, že by vzdělávací seminář nemohl proběhnout za osobní účasti lektora a účastníků 

z důvodu nařízení vlády, přihlášení pěstouni budou předem kontaktováni ohledně náhradní formy jeho uskutečnění.  

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Jaroslava Stoklasová 

Mobil: 605 946 306, E-mail: jaroslava.stoklasova@maltezskapomoc.cz 

mailto:jaroslava.stoklasova@maltezskapomoc.cz


     OBSAH SEMINÁŘŮ 
 

PĚSTOUNSKÁ SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 

Principem svépomocné skupiny je sdílení společných témat pod vedením odborníka a výměna zkušeností mezi sebou navzájem. Společně vytvoříme bezpečný 

prostor pro vzájemné sdílení nejen náročných životních situací a problémů, ale také pozitivních a radostných aspektů v životě. Setkání bude rozděleno do 

tematických bloků: 

1. Vztahové, osobní a rodinné problémy - upevňování vztahů v rodině, vliv rodiny na náš život, význam rodinných rituálů. 

2. Zvládání a řešení stresových a konfliktních situací v rámci rodiny. 

3. Sourozenectví a vztahy s vrstevníky, trávení volného času dětí a dospívajících. 

Nad danými tématy budeme společně diskutovat, vzájemně si předávat zkušenosti a nalézat společně možnosti řešení nejrůznějších problematických situací, 

ale i také si sdělovat radostné okamžiky, které v rámci rodiny zažíváte. 

Lektor: 

Mgr. et Mgr. Iveta Tichá – psycholog, psychoterapeut, VŠ učitel 

 

PRÁVNÍ OKÉNKO PRO PĚSTOUNY 

Právní okénko pěstounům nabídne užitečné informace z oblasti orientování se v náležitostech nájemních smluv, jaká ujednání by měla obsahovat a na co si dát 

pozor. Účastníci se také dozví informace ohledně řešení dluhů -  co dělat v případě exekuce a insolvence. Dalším tématem bude dávkový systém a v jaké 

situaci mají pěstouni nárok na podporu ze strany státu.  

Lektor: Lucie Zíbová - studentka Právnické fakulty Univerzity Palackého (garantuje JUDr. Patrícia Mučka Pevala) 

 

 

NÁROČNÉ MILNÍKY V ŽIVOTĚ DÍTĚTE 

Život dítěte se, ačkoliv si to všichni přejeme, nemusí vždy vyvíjet ideálně a bez obtíží. Někdy se v růstu dítěte objeví překážky, které je potřeba překonávat a na 

které je potřeba dávat pozor. Seminář se zabývá poruchami psychického vývoje dítěte a různých krizí a náročných situací, které se v životě dítěte mohou 

vyskytnout. Zároveň se věnuje způsobům, jakými lze v různých situacích s dítětem, respektive s jeho situací, pracovat.  

Lektor: 

Mgr. Dominik Tomášek – psycholog, krizový intervent  

 



 

 

Přihláška na vzdělávací seminář pro pěstouny 
 

Jméno a příjmení, titul: 

Adresa:  

Datum a místo narození: 

Telefon: 

E-mail: 
Účastník dává podáním přihlášky souhlas s použitím svých osobních údajů pro potřeby vystavení osvědčení 

o absolvování vzdělávacího semináře. Tyto údaje nebudou poskytování třetím osobám ani užívány k jiným 

účelům.  
 

Organizace, se kterou je uzavřena Dohoda o výkonu pěstounské péče: 
 

Pokud touto organizací není Maltézská pomoc, o.p.s., vyplňte, prosím, následující: 

Kontaktní osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Hlásím se na vzdělávací seminář(e):  
(zakroužkujte nebo zvýrazněte vybraný termín či termíny) 
 

 

   

Mám zájem o hlídání dětí v průběhu semináře  ano - ne 
 Počet dětí: 

 Věk: 

 Poznámky (zdravotní omezení, alergie atd.):  

 

Datum:      Podpis: 
 

 

➢ Přihlášku lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu jaroslava.stoklasova@maltezskapomoc.cz (do 

předmětu prosím uveďte „Přihláška na vzdělávací seminář pro pěstouny“) nebo vytištěnou osobně nebo 

poštou na adresu Maltézská pomoc, o.p.s., Wurmova 7, 779 00 Olomouc. Přihlášení na seminář je 

závazné. Bezplatně se lze ze semináře odhlásit maximálně do třetího dne před jeho konáním. Za 

pozdější odhlášení je účtován storno poplatek 200 Kč. Výjimkou je, když dotyčný doloží potvrzení od 

lékaře, že se nemohl semináře účastnit ze zdravotních důvodů. 
Po přijetí přihlášky obratem potvrdíme Vaši účast na semináři.  

 

 

 

 

Kontaktní osoba:   Mgr. Jaroslava Stoklasová 
Maltézská pomoc, o.p.s., centrum Olomouc 

Mobil: 605 946 306 

E-mail: jaroslava.stoklasova@maltezskapomoc.cz 

 

1.    Pěstounská svépomocná skupina 22. dubna 

2.   Právní okénko pro pěstouny 26. dubna 

3.   Náročné milníky v životě dítěte 19. května 


