Mužská cesta
pro pěstouny
Víkendový workshop zaměřený na posílení otcovské role v péči o
svěřené dítě, práci s hranicemi a zvládání vzteku.

Co muži na kurzu získají?






Inspiraci a tipy, jak posílit vztah se svými pěstounskými dětmi
Dovednosti, které jim pomohou lépe zvládnout roli otce - pěstouna
Zážitek mužské skupiny, podporu a nová přátelství
Prostor pro řešení konkrétních zátěžových situací z domova
Užitečně strávených 12 hodin vzdělávání do svého pěstounského portfolia

Proč to má smysl?
Pro děti vyrůstající v pěstounské péči je velmi důležitá emocionální vazba k oběma
pečovatelům a přítomnost pozitivního mužského vzoru. Ten může vynahradit negativní
zkušenost s muži, kterou tyto děti často mají ze svého předchozího života.
Muži - pěstouni mají jedinečnou možnost přetrhnout řetěz negativních zážitků, pomoci
svěřeným dětem postavit se na vlastní nohy a posílit jejich sebevědomí.

Jakých témat se určitě dotkneme?







Role otce a pěstouna ve výchově
Jaké jsou pěstounské děti (v 21. století)
Jak zvládat práci a zároveň péči o rodinu
Práce s agresí – vlastní či dítěte
Jak vyladit vztahy biologických a svěřených dětí
Jak nastavit vztah s původní rodinou svěřených dětí

Cena: 4300 Kč za účastníka = zahrnuje lektorné na 2 dny pro 2 lektory + ubytování +
strava (v sobotu oběd, večeře; neděle snídaně a zakončeno před odjezdem nedělním
obědem)
Lokalita: Ekologická farma Kyprův mlýn, Knínice 79, Telč
Časová dotace celkem: 12 hod (2 dny), sobota od 9:00, konec v neděli ve 12:00
(+ možnost individuální konzultace)
Lektoři: Bc. Lukáš Talpa (garant tématu Aktivní otcovství) a Mgr. Petr Matoušek
(garant tématu Násilí)
Termín: 23. – 24.6. 2018
Počet účastníků: 10 – 15

Co na to účastníci z minula?
„Takové setkání není k zahození. Sejdeme se jenom chlapi pěstouni, můžeme sdílet
zkušenosti a načerpat z příběhů ostatních určité informace a postupy, jak třeba v některých
situacích ve výchově postupovat.“ (Cyril)
„Fajn, že to bylo v mužský skupině. Je dobrý zažít společenství s chlapama se stejnou krevní
skupinou. Nevaří se to jenom doma, dokážeme to sdílet.“ (Radim)
„Jsem spokojený. První školení, který připravovali chlapi. Mělo to hlavu a patu. Teorie byla
stručná, jasná a přínosná. Sdílení zkušeností je přínosný. Pomohlo mi to zklidnit a prohloubit
pohled na život a rodinu.“ (Vojta)

Mužskou cestu pro pěstouny podporují:

OBJEDNAT SEMINÁŘ
V případě dotazů neváhejte kontaktovat Lucii Hyblerovou na adrese
sales@ilom.cz nebo na telefonu 775 904 300

www.ilom.cz

