Celková nabídka vzdělávacích témat
pro NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI
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Téma
Aby vysvědčení nezkazilo dětem prázdniny
ADHD a poruchy chování u dětí a adolescentů
Agresivita, krádeže, šikana
Autogenní trénink pro posílení imunity a relaxace
Bezpečí co léčí
Bezpečnost dětí na internetu I., II.
Co ti mladí vlastně chtějí? Podruhé ... Jejich hodnoty, motivace a plány II.
Co ti mladí vlastně chtějí? Poprvé... Jejich hodnoty, motivace a plány I.
Deset zásad ve výchově, které by měl každý rodič vědět a respektovat
Děti ohrožené domácím násilím
Dítě s titulem DyS. - poruchy učení
Dítě, pěstoun a jejich společný čas
Dopady citové deprivace na psychiku dítěte
Dospívání jako nevyhnutelná životní fáze
Drogy v dospívání
Efektivní komunikace nejen s dětmi
Efektivní rodičovství aneb Jak vychovat šťastné dítě?
Emoce dětí i naše
Extrémní a rizikové aktivity dětí a mládeže
Formální a neformální výchova a vzdělávání, vhodné strukturování a využití volného času
Geny a výchova dítěte v PP
I dětství může bolet
Identita přijatých dětí - kořeny a kniha života
Já a moje role ve skupině
Jak děti vést ke zdravému hospodaření s penězi
Jak chránit sebe a své blízké před závislostmi
Jak komunikovat se školou očima pěstouna
Jak mluvit s dítětem, že je v náhradní rodinné péči
Jak motivovat děti k učení
Jak nastavit hranice dětem
Jak naučit dítě v NRP vytvářet dlouhodobé a pečující vztahy
Jak přežít 1. třídu
Jak rozvíjet svojí osobnost
Jak se s dospívajícím bavit o sexu
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Jak si vážit sebe sama
Jak vytvořit uzdravující domov aneb náhradní rodina jako terapeutická rodina
Jak zvládnout učení bez křiku a emocí
Je telefon náš pomocník nebo věc, na které jsou naše děti závislé?
Když mu nic není dost dobré …
Když se potkám se závislostí
Když si strach povídá s mozkem
Komunikace se školou "z pohledu pedagoga"
Kontakt s rodinou není tabu
Kontakt s rodinou očima pěstouna
Krizové situace v rodinách
Kyberšikana a rizika elektronické komunikace
Lhaní, záškoláctví, útěky a toulání
Mám kořeny v jiné komunitě a co dál?
Mám se rád, mám se ráda
Mapa lásky - jaké je to být pěstounem
Moje rodina a já
Netolismus - počítače, mobily, sociální sítě a jiná neštěstí
Netolismus a gamling u žáků škol
O dětech jinde zrozených
Otcovská role v NRP – jak vychovat muže
Podpora zdravého vývoje dítěte
Poruchy chování
Posilování rodičovských kompetencí
Problematika traumatu
Proč je těžké důvěřovat?
Psychoposilovna aneb jsem dobrý rodič
Rodina jako vztahová síť aneb potřeby, vývoj a výchova dítěte
Rozvíjení kompetencí náhradních rodičů

Řešení konfliktů v rodinném systému
S čím se může dítě potkat (šikana, kyberšikana, netolismus aj.)
Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku
Sebepoznání - vnímání sebe, sebeúcta
Situace, které můžou zaskočit každého náhradního rodiče
Specifika dětí v PP - identita dítěte
Spolupráce s pedagogy MŠ a ZŠ aneb jak to udělat, aby se našim dětem dařilo
Spolupráce v rámci rodinného systému uvnitř i navenek – optimální a efektivní vzájemná
71 komunikace
72 Syndrom vyhoření aneb jak hořet, ale nevyhořet
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Šikana
Techniky zvládání zátěžových situací
Účinné kroky při výchově dětí s psychickými problémy a poruchami chování
Umění komunikace v rodině
Umění odpočinku
Výchova nevýchovou aneb vztahy mezi rodiči a dětmi
Výchova úzkostného dítěte v pěstounské rodině
Výchova v zastoupení
Výchovné problémy u dětí a mládeže
Využití transakční analýzy ve výchově – jak spolu správně mluvit
Vývojová traumata u dětí v NRP
Vývojové potřeby dětí
Vzájemné mezilidské vztahy v kontextu rizikového chování dítěte
Závislosti - návykové látky, netolismus, gambling
Zdravé partnerství jako základ zdravého rodinného systému
Zdravé stravovací návyky v pěstounských rodinách, aneb co si v mládí navaříš, to si
v dospělosti sníš
Zlost, zlobení ... co s tím?
Změny v rodině při přijetí dítěte očima pěstouna
Ženský a mužský princip ve výchově

Více informací:
 Ing. Andrea Holubková: +420 736 136 568, aholubkova@css-ostrava.cz
 Rozsah kurzu:

4 – 6 vzdělávacích hodin

 Cena:

950Kč – 1.500Kč/účastník

 Místo kurzu:

Ostrava, Odry, Karviná, Nový Jičín nebo podle dohody s organizací

Budeme se na Vás těšit.

