Plán vzdělávání
pěstounských rodin
v roce 2016

Oblastní charita Vimperk
Pravětín 23
385 01 Vimperk

Téma: Od problému k dovednosti
Lektorka: Mgr. Hana Oravcová

Kdy: 16. dubna 2016
Kde: salonek v Hotelu Zlatá Hvězda Vimperk
Čas: 9.00 – 17.00 hod
Časová dotace: 8h
Obsah:
Blok 1: Od pesimismu k naději
Blok 2: Od boje ke spolupráci
Blok 3: Od pasivity k tvořivosti

Téma: Péče o dítě z pohledu medicíny
Lektorka: MUDr. Lenka Řezníková

Kdy: 24. září 2016
Kde: salonek v Hotelu Zlatá Hvězda Vimperk
Začátek: 9.00 hod
Časová dotace: 4h
Obsah:
Blok 1: Péče o dítě v nemoci
Blok 2: Očkování
Blok 3: Výživa dítěte

Téma: Jak tvořivě a efektivně pomoci dětem a dospívajícím
řešit problémy
Lektorka: Bc. Romana Trojanská

Kdy: 24. září 2016
Kde: salonek v Hotelu Zlatá Hvězda Vimperk
Začátek: 13.00 hod
Časová dotace: 4h
Obsah:
Blok 1: Řešení problémů s dítětem
Blok 2: Řešení problémů s dospívajícím

Téma: Rodina a finance
Lektorka: Bc. Romana Trojanská

Kdy: 19. listopadu 2016
Kde: salonek v Hotelu Zlatá Hvězda Vimperk
Začátek: 09.00 hod
Časová dotace: 4h
Obsah:
Blok 1: Hospodaření, aneb jak se vyhnout dluhové pasti
Blok 2: Exekuční a insolvenční řízení

Téma: Výchova a vzdělávání dětí
Lektorka: Mgr. Irena Kačerová

Kdy: 19. listopadu 2016
Kde: salonek v Hotelu Zlatá Hvězda Vimperk
Začátek: 13.00 hod

Časová dotace: 4h
Obsah:
Blok 1: Výchova a její přístupy
Blok 2: Odměny a tresty ve výchově
Blok 3: Pomoc při vzdělávání dětí

Lektorka: Mgr. Hana Oravcová
Sociální pracovnice, arteterapeutka a lektorka, vystudovala arteterapii a etiku
v sociální práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala výcvik
psychoanalyticky zaměřené arteterapie a další kurzy a výcviky pro sociální
pracovníky a psychoterapeuty (Dalet, Hermés Group) a výcviky pro pedagogické
pracovníky (Skálův institut, STŘED). Je absolventkou Solutions Focus - komplexní
výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení. Pracuje v neziskové organizaci
jako vedoucí sociální služby pro rodiny s dětmi a v programu náhradní rodinné péče.
Lektorka: Bc. Romana Trojanská
Sociální pracovnice, terapeutka, facilitátorka a lektorka, vystudovala sociální práci na
Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvovala výcviky: Solutions Focus – komplexní výcvik v
terapii a poradenství zaměřeném na řešení, dále Sandplay – využití herního pískoviště v
poradenství, terapii a diagnostice. Je frekventantkou výcviku – Na řešení orientovaná
supervize a koučování. V roce 2015 získala ocenění sociální pracovnice roku. Pracuje v
neziskové organizaci jako vedoucí sociální služby pro rodiny s dětmi a krizového centra, dále
jako vedoucí v programu náhradní rodinné péče. Dále působí jako facilitátorka případových
konferencí.
Lektorka: MUDr. Lenka Řezníková
Narodila jsem se v Prachaticích. Po maturitě na prachatickém gymnáziu jsem studovala na 2.
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze - Motole, kterou jsem zakončila promocí v roce
1997. Po ukončení studií jsem pracovala na dětském oddělení Městské nemocnice ve
Vimperku a na dětském oddělení Okresní nemocnice ve Strakonicích.Po mateřské dovolené
jsem pracovala v ordinaci MUDr. Josefa Tomana, později v dětské ordinaci při vimperské
nemocnici. Od roku 2002 jsem pracovala jako dětská lékařka Sanatoria Javorník. V roce 2001
jsem složila zkoušku z atestace 1. stupně v oboru pediatrie a v roce 2005 jsem získala
specializovanou způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V oboru se nadále
vzdělávám, účastním se odborných konferencí a seminářů, vlastním diplom celoživotního
vzdělávání.
Lektorka: Mgr. Irena Kačerová
Speciální pedagog, učitelka mateřské školy a učitelka základní školy, lektorka. Vystudovala
Střední pedagogickou školu v Prachaticích, obor učitelka MŠ, pracovala v mateřských školách
v Praze i v Jižních Čechách. Dále vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni - Pedagogická
fakulta, obor učitelství. Jako učitelka pracovala na Základní speciální škole při ozdravovně
Javorník. Speciální pedagogiku studovala v Praze na univerzitě Jana Amose Komenského,
obor poradenství a diagnostika. Aktuálně pracuje jako speciální pedagog v Pedagogickopsychologické poradně v Prachaticích. Specializuje se na diagnostiku specifických poruch
učení a reedukaci těchto poruch, logopedickou péči, poruchy chování a výchovné přístupy,
efektivitu učení a její uplatňování v praxi. Jako lektorka přednáší pro laickou i odbornou
veřejnost. Pracuje s rodinami v oblasti vzdělávání dětí s obtížemi v učení při Oblastí charitě
Vimperk - Služba pro rodiny s dětmi, vede logopedickou prevenci na mateřských školách i v
poradenské službě.

