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PROGRAM  VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PORADCE RANÉ PÉČE  
   PRO  ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ PŘI PRÁCI V RODINÁCH 

 
Časová dotace:  96 hodin (6 x 2 dny) + 30 dnů supervizní práce v rodinách (15 x 2 dny) = 

2 supervize na účastníka + 1 den závěrečný pohovor 
 
Cílová skupina:  pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů 

služeb rané péče 

 
Počet účastníků:  10 – 15 osob 

Ukončení:   vypracované portfolio se závěrečným pohovorem 

Místo konání:  Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Tovární 2114/11, 709 00 
   Mariánské Hory http://www.socialni-akademie.cz/kontakt/   

  

Garantka projektu: Mgr. Martina Pastuchová 

 

Obsah programu: 

Program je zaměřen na praktické kompetence poradců rané péče při práci v terénu, zvládání 
krizových situací v rodinách, které mají děti se zdravotním postižením a s riziky raného údobí. 
Program akcentuje práci s potřebami, strukturu poradenské práce v rodině včetně dovedností 
potřebných pro zkompetentňování rodičů. Kromě klasických vzdělávacích aktivit ve formě workshopů 
je zaměřen i na případovou práci a konkrétní dovednosti poradců. Proběhne rovněž konfrontace se 
zkušeností z podpory ze strany supervizorů. Supervizoři budou přímo přítomni v situacích, kdy 
dochází ke konkrétní interakci v rámci poradenské práce přímo s rodinami. Odborná supervize jejich 
praxe bude probíhat na základě stanovené struktury a bude obsahovat konkrétní výstupy a zpětnou 
vazbu zúčastněných (poradce, supervizor). Supervize případové práce se uskuteční přímo při 
konzultaci v rodině, bude zaměřená na využívání konkrétních způsobů pomoci a podpory ze strany 
pracovníka, spojená s reflexí jeho dovedností. Supervize je vedena a realizována zkušeným 
odborníkem na danou problematiku, podstatou je práce s konkrétní zkušeností pečujících osob v 
rámci sdílení zkušeností s pečujícími osobami a náhledu na danou problematiku. 
 

Témata a termíny modulů: 

Téma Termín 

Kvalita raných vztahů mezi matkou a dítětem 11.10.2017 

Rodina jako systém 12.10.2017 

Práce s rodinou s vícenásobnou psychol. zátěží 12.10.2017 

Specifika práce poradce v neúplných rodinách 7.11.2017 

Podpora rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením 8.11.2017 

Postoje a pocity rodičů, dítě s postižením v rodině 6.12.2017 

Význam svépomoci a možnosti, které mají pečující osoby 6.12.2017 

Aktivní naslouchání, techniky komunikace 7.12.2017 

Terapeutické přístupy a techniky a jejich vyžití při terenní práci 7.12.2017 

Techniky AAK a jejich využití v rodinách s dětmi se zdr. postižením 10.1.2018 

Terapeutické techniky - muzikoterapie 11.1.2018 

Terapeutické techniky - arteterapie 31.1.2018 
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Kontaktní osoby:  

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

Kateřina Matušíková, DiS.: +420 736 747 349, kmatusikova@css-ostrava.cz 

 
 
Parkování:  přímo u střediska 6 parkovacích míst, popřípadě v blízkých uličkách 
 

Občerstvení:  oběd a drobné občerstvení vč. kávy, čaje, vody po celou dobu kurzu 
 

 
LEKTORSKÝ TÝM 

Mgr. Martina Pastuchová – garant programu, lektor 

• praxe v oboru klin. psychologie od září 1994 

• absolvovala studium jednooborové psychologie v červnu 1994, Masarykova Univerzita Brno 

• atestovala v oboru klinická psychologie v květnu 1998, Institut pro postgraduální vzdělávání ve  

 zdravotnictví Praha 

• absolvovala specializaci v systematické psychoterapii v září 1999, Institut pro postgraduální 

 vzdělávání ve zdravotnictví Praha 

• samostatný, registrovaný odborník ve zdravotnictví v červnu 2005, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

• absolvovala vzdělání a atestační nadstavbovou zkoušku i v oboru dětská klinická psychologie v 

 r. 2016, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 

 

Terapeutické výcviky: 

• SUR /psychodynamická psychoterapie /1995 - 1999/ 

• rodinná terapie - integrativní pojetí /2002-2003/, supervize v rodinné terapii 

• Supervizní výcvik 2000-2003, Remedium a ČAPLD Praha 

• absolvent výcviku PBSP - Pesso-Boyden terapie - Praha v r. 2011 /výcvik 2007-2011/ 

 
 
Další lektoři v programu:  
Bechyňová Věra 

Gerdová Marie 

Gwóźdźová lenka, Mgr. DiS. 

Francová Miroslava, Mgr. 

Chalupová Romana, Mgr.  

Kohoutková Žaneta, Bc.  

Mikuláčková Markéta, Ing. Mgr.  

Talpa Lukáš, Bc.  

Tichý David, Bc. DiS. 

Legislativní změny v oblasti inkluze 1.2.2018 

Role poradce rané péče 1.2.2018 

Pohybový vývoj dítěte a specifika vývoje dětí se zdr.postižením 22.2.2018 

Hra jako základní nástroj podpory vývoje dítěte 23.2.2018 
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