
                                                                                                                   
 

Školení je financováno Nadací Sirius 

 

PROGRAM PRŮVODCE A SPECIFIKACE PRÁCE 

S OSVOJITELSKOU RODINOU 

 
● Termín konání: pondělí 19. 10. až středa 21. 10. 2020 

● Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství; www.dum-abf.cz 

● Adresa: Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1, 110 00 (přednáškový sál) 

Časový harmonogram 19. 10. 2020: 

08:00 – 08:30  Registrace (coffee break) 

08:30 – 09:15   Adopční centrum – Úvod  

09:15 – 10:20   Adopční centrum – Vznik a filozofie (coffee break) 

10:20 – 11:25   Adopční centrum – Potřeby jednotlivých aktérů 

 

11:25 – 12:35   Obědová pauza 

 

12:35 – 13:00  Bezpečné citové pouto jako základ spokojeného života –   

   Úvod  

13:00 – 14:05 Bezpečné citové pouto jako základ spokojeného života –  

 Vztahová vazba (coffee break) 

14:05 – 15:50  Bezpečné citové pouto jako základ spokojeného života –        

Attachment a mozek; Poruchy vztahové vazby  

15:50 – 16:35   Bezpečné citové pouto jako základ spokojeného života – 

 Typy vztahové vazby 

 

Časový harmonogram 20. 10. 2020: 

08:00 – 08:30   Registrace (coffee break) 

08:30 – 10:00   Bezpečné citové pouto jako základ spokojeného života –  

 Vyšetření attachmentu  

10:00 – 10:45   Bezpečné citové pouto jako základ spokojeného života –  

 Léčení poruch vztahové vazby (coffee break) 

10:45 – 11:30  Bezpečné citové pouto jako základ spokojeného života – 

 Principy attachmentu v práci s osvojitelskou rodinou 

 

11:30 – 12:40  Obědová pauza 

 

12:40 – 13:25  Vývoj dětství a rodičovství v rodinách –     

   Úvod 

13:25 – 14:30  Vývoj dětství a rodičovství v rodinách –      

Proč mluvit o potřebách osvojitelských rodin? (coffee break) 

14:30 – 15:35  Vývoj dětství a rodičovství v rodinách –     

 Faktory ovlivňující rodinu a vývoj dítěte v ní 
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Časový harmonogram 21. 10. 2020: 

08:00 – 08:30   Registrace (coffee break) 

08:30 – 10:00  Vývoj dětství a rodičovství v rodinách – 

Navázaní na předchozí den (coffee break) 

10:00 – 11:30  Vývoj dětství a rodičovství v rodinách –     

   Jak Středisko NRP pomáhá naplňovat potřeby osvojitelských rodin 

 

11:30 – 12:40   Obědová pauza 

 

12:40 – 13:45  Adopční centrum – Téma spojená s osvojením 

13:45 – 14:50   Adopční centrum – Služby pro osvojitelské rodiny (coffee break) 

14:50 – 15:35   Adopční centrum – Závěr školení 

 

 

Přednášející: 

Mgr. Tereza Landová - Adopční centrum 

Mgr. Jana Vilímková - Adopční centrum 

Veronika Fišerová, DiS. – Adopční centrum 

Mgr. Jaroslava Máliková - Bezpečné citové pouto jako základ spokojeného života 

PhDr. Helena Franke, Ph.D. - Vývoj dětství a rodičovství v rodinách  

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Středisko náhradní rodinné péče, spolek 

 

Kontaktní osoba: 

Veronika Fišerová, DiS. 

tel.: +420 733 734 271 

e-mail: veronika.fiserova@nahradnirodina.cz; www.nahradnirodina.cz 
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ANOTACE LEKTORŮ 

 
Mgr. Tereza Landová: 
Od mládí se věnuje dětem a aktivitám s nimi spojeným. Spolupořádala dětské tábory, dětské 
dny a vedla zájmové kroužky pro děti. Díky divadelnímu spolku se dostala blíže k dětem 
pobývajícím v dětských domovech. Své profesní zkušenosti získala při práci s drogově 
závislými lidmi a lidmi bez domova, s lidmi v akutní krizové životní situaci a s rodinami s 
diagnózou nevyléčitelné nemoci. Má ukončené magisterské studium sociální práce a politiky 
brněnské Masarykovy univerzity doplněné studiem na Pražské psychoterapeutické fakultě. 
Snaží se stále získávat nové dovednosti a znalosti. Z absolvovaných výcviků považuje za 
nejvíce obohacující výcvik Motivačních rozhovorů (2015–2016), kurz Respektovat a být 
respektován (2010) a výcvik Telefonické krizové intervence (1999–2000). V SNRP pracuje od 
července 2016 v rozsahu polovičního úvazku, kde poskytuje podporu rodinám, sociální 
poradenství a spolupodílí se na střediskových aktivitách. 
 
Mgr. Jana Vilímková: 
Celý svůj profesní život se věnuje dětem a rodinám. Vedla dětské kluby v nízkoprahovém 
centru a spolupořádala letní tábory pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Vystudovala 
vyšší odbornou školu sociálně právní, kvalifikaci si doplnila na UHK, v oboru Sociální 
patologie a prevence a na magisterském studiu FF UK, v oboru Sociální pedagogika. 
Pracovala ve školském zařízení pomáhající především dívkám v různých náročných životních 
situacích. Od roku 2016 se věnuje oblasti náhradní rodinné péče a to především, v oblasti 
pomoci a podpory osvojitelským rodinám. 
 
Veronika Fišerová, DiS.: 
Ve Středisku NRP je již od roku 2015, kdy zde působila přes rok jako praktikantka. Má 
ukončené studium na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. Během své praxe působila 
v dětském domově či v nízkoprahových a volnočasových klubech pro děti a mládež. Od 
dubna 2017 pracuje ve Středisku na pozici sociální pracovník, poskytuje zde podporu 
rodinám, poradenství a spolupodílí se na jeho dalších aktivitách. 
 
Mgr. Jaroslava Máliková: 
Je rodinná psychoterapeutka. Má dvacetiletou manažerskou praxi v oblasti náhradní rodinné 
péče a desetiletou praxi supervizní a terapeutickou. Věří, že každý člověk může měnit sebe i 
svět k lepšímu. Věří, že každý člověk dokáže najít odpovědi na své otázky. 
 
PhDr. Helena Franke, Ph.D.: 
Vystudovala psychologii na PedF UK v Praze. Od začátku studia se zajímala o problematiku 
rodiny a rodičovství. V Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci 
absolvovala: Komplexní čtyřletý výcvik v rodinné terapii; Kurz párového poradenství a Kurz 
práce s rodinou u poruch příjmu potravy. Je certifikovanou rodinnou terapeutkou 
Společnosti rodinných a systemických terapeutů. Pracuje mimo jiné i jako školní psycholožka 
a má zkušenosti s diagnostickou a poradenskou prací u dětí předškolního a školního věku. 
 


