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TÉMA: Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči

DATUM: 1/12/2017                                                  OD–DO:  15 – 18h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ a MŠ Bratislavská 994, 407 47 Varnsdorf

LEKTOR: Ing. Ivo Kraus, DiS.

ODBORNOST: Ředitel NRUK ops, kazatel Církve čs. husitské

PRAXE: Ředitel ops poskytující službu doprovázení pěstounů, pastorační péče v rámci služby v
církvi, dříve vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, vedoucí azylového domu,
koordinátor projektu GROW pro mládež v náhradní rodinné péči, ad.

ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ: osoby pečující o nezletilé dítě v pěstounské nebo poručnické péči

PODMÍNKY:  Účastníci vzdělávací přednášky budou aktivně naslouchat lektorovi. Pro ověření
pochopení  probírané  látky  budou  moci  klást  dotazy  k  tématu  a  tím  si  budou  moci  přiblížit
probíranou teorii své výchovné praxi.

ANOTACE:   Seminář  se  zaměřuje  na  pochopení  důležitosti  rodinných  rituálů  pro  děti  v
pěstounské péči.  Rozebírá pojmy jako vítací  či  přechodové rituály v kontextu rodiny i  širšího
společenství s uvedením specifik věřících rodin. Dále popisuje pravidelné rituály v rodině jako
jsou jmeniny, narozeniny, svátky, apod. i výjimeční rituály  –  vítání občánků, křtiny, 1. školní
den, maturitní večírek, svatba. Nakonec vysvětluje význam společenských rituály při svátcích jako
jsou Vánoce, Velikonoce, Dušičky, Mikuláš, ad. Závěrem vysvětluje, co všechno je pro dítě rituál
(stolování, osobní hygiena, oblékání, školní úkoly, uspávání, ad.

CÍL:
- objasnit význam rodinných rituálů pro usnadňují přijetí dítěte do rodiny a širšího společenství
- podívat se na rituál jakožto na adaptační a integrační proces ztotožňování se dítěte s rodinou
- vysvětlit význam rituálů jako zdroj podnětů a jistoty pro přijaté dítě v daném věku
- výklad termínů osobní čas, párový čas a skupinový čas v rodině
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem ve školní družině
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma, ostatní (nutno se přihlásit předem) uhradí kurzovné 350
Kč/osobu nebo 700 Kč/rodinu a to buď hotově, složenkou, bank. převodem
- parking možný zdarma před školou
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