Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči
Seminář je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníkům dalších subjektů a organizací, které se
zabývají náhradní rodinnou péčí, odborné veřejnosti.
Místo konání: Pardubice, Sladkovského 638, Evangelická fara
Datum konání: 10. 4. 2019
Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Začátek semináře: 9:00 hod.
Cena: 1 600,- Kč/osoba (cena zahrnuje účastnický poplatek, coffee break, tisk materiálů)
Způsob přihlášení:
Přihláška na seminář je součástí přílohy. Přihlášku vyplňte a odešlete zpět na uvedenou emailovou
adresu: vzdelavani@amalthea.cz.
Dovolujeme si vás upozornit, že v případě odhlášení 10 - 5 pracovních dní před konáním semináře
vracíme polovinu zaplaceného kurzovného. V případě odhlášení 4 pracovní dny a méně před zahájením
semináře je částka zaplacená za kurz z organizačních důvodů nevratná, ale je možné za sebe poslat
náhradníka.
Anotace semináře:
Téma kontaktu dětí v NRP s rodiči zůstává nejvíce diskutovanou otázkou v sociálně právní ochraně dětí.
Na semináři se budeme věnovat tomu, jak dobře vyhodnotit rizika, která setkání dítěte s rodičem má, a
jak na základě toho navrhnout podobu a formu kontaktu, která bude v zájmu dítěte. Představíme
si nástroj, který Vám pomůže shromáždit podklady pro Vaše další rozhodnutí ohledně kontaktu, a který
se stane Vaším pomocníkem při řešení situací dětí ve Vaší praxi. Dozvíte se, co je třeba zjistit a připravit,
než se uskuteční setkání dítěte s rodičem. Jak na setkání připravit dítě, rodiče i pěstouny. Jak setkání
dobře zorganizovat a jakou roli v něm má hrát sociální pracovník. Budeme mluvit také o jiných formách
kontaktu a jak je ošetřit (telefon, sociální sítě, kontakty s dalšími příbuznými). Zabývat se budeme také
specifiky kontaktu v příbuzenské pěstounské péči a přechodné pěstounské péči.
Lektorka:
Mgr. Monika Semerádová, vystudovala Sociální pedagogiku se zaměření na etopedii. Má mnoho let
zkušeností s doprovázením náhradních rodin a také s přípravou, organizováním a zajištěním kontaktu
dětí s rodiči. Byla vedoucí projektu Kontakt dítěte v NRP s rodiči podpořeného nadací Sirius a podílela
se tak na tvorbě a pilotáži nástroje k vyhodnocení rizik kontaktu. Absolvovala řadu dalších seminářů
v oblasti sociální práce – např. My Backpack, Syndrom CAN, Systemická práce s dětmi a dospívajícími,
Vztahová vazba v sociálně právní ochraně dětí, Trauma u dítěte, Krizová intervence, Lektorské
dovednosti atd. Lektoruje semináře pro náhradní rodiče i odbornou veřejnost.

