
Bližší informace vám rády poskytnou vaše klíčové pracovnice nebo koordinátorka vzdělávání paní Lucie Slámová 
na tel. 731 918 258, popřípadě na emailu pestouni@nadlani.net.

Organizace NA DLANI, o.p.s., 
Vás zve na jednodenní vzdělávací semináře pro pěstouny

• Zlín
 Téma: Péče o duši aneb cesta radosti v náhradní rodině
 Datum: úterý 1. 6. 2021 / čas: od 8.00 do 16.00 hodin
 Místo: v prostorách Dětské skupiny Mraveniště, třída Tomáše Bati 3244, Zlín
 Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA, počet hodin: 8 hodin

 Téma: Aktuální problémy výchovy a vývoje adolescentů
 Datum: sobota 12. 6. 2021 / čas: od 8.00 do 16.00 hodin
 Místo: v prostorách Dětské skupiny Mraveniště, třída Tomáše Bati 3244, Zlín
 Lektor: Mgr. Karel Matocha, počet hodin: 8 hodin

• Šumperk 

 Téma: Aktuální problémy výchovy a vývoje adolescentů
 Datum: středa 2. 6. 2021 / čas: od 8.00 do 16.00 hodin
 Místo: v prostorách Kavárničky Lalala, Temenická 5, Šumperk
 Lektor: Mgr. Karel Matocha, počet hodin: 8 hodin

 Téma: Péče o duši aneb cesta radosti v náhradní rodině
 Datum: středa 16. 6. 2021 / čas: od 8.00 do 16.00 hodin
 Místo: v prostorách Kavárničky Lalala, Temenická 5, Šumperk
 Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA, počet hodin: 8 hodin

• Uherské Hradiště
 Téma: Aktuální problémy výchovy a vývoje adolescentů
 Datum: sobota 5. 6. 2021 / čas: od 8.00 do 16.00 hodin
 Místo: v prostorách organizace Akropolis, z.s., Stará Tenice 1343, Uherské Hradiště
 Lektor: Mgr. Karel Matocha, počet hodin: 8 hodin

 Téma: Péče o duši aneb cesta radosti v náhradní rodině
 Datum: pátek 18. 6. 2021 / čas: od 8.00 do 16.00 hodin
 Místo: v prostorách organizace Akropolis, z.s., Stará Tenice 1343, Uherské Hradiště
 Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA, počet hodin: 8 hodin
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Příležitost ke splnění vzdělávacích povinností (8 hodin v daném termínu), které ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb.
Semináře jsou vedeny interaktivně, bude dán prostor pro sdílení zkušeností pěstounů a řešení příkladů z praxe. Po dobu semináře 
bude zajištěno hlídání dětí. Tuto službu je nutno předem objednat. Cena za vzdělávání za jeden školicí den (8 hodin) činí 1.600,- Kč. 
Pěstouni mohou požádat o proplacení těchto seminářů doprovázející organizaci, se kterou mají uzavřenu Dohodu o výkonu PP. Při-
hlášky zasílejte přes online formulář na našich webových stránkách www.nadlani.net, záložka Vzdělávání pěstounů. Bližší informace 
vám rády poskytnou vaše klíčové pracovnice nebo koordinátorka vzdělávání paní Lucie Slámová na tel. 731 918 258, popřípadě 
na e-mail: pestouni@nadlani.net.

ANOTACE
Péče o duši aneb cesta k radosti v náhradní rodině
Role náhradních rodičů je často velmi náročnou, ale i podceňovanou a společností nedoceněnou. Tito musí umět zvládat spoustu 
nástrah, jakými jsou např. výchova traumatizovaného dítěte, náročné životní situace v rodině, problémy s biologickými rodiči dětí 
apod. Často v sobě musí hledat sílu a zdroje, aby tyto situace zvládli. Seminář je o hledání stability a záchytných podpůrných bodů 
v životě jedince. Bude se zabývat otázkami, jak pracovat s účinnými prvky duševní hygieny, jak předcházet vyhoření, jak směřovat 
k životní pohodě? Důraz zde bude kladen na individuální rozvoj silných stránek každého účastníka a jejich využití při hledání větší 
spokojenosti v roli náhradního rodiče.

Anotace semináře - Aktuální problémy vývoje a výchovy adolescentů
Situace, ve které se nyní nacházíme je pro všechny náročná, stresující, ale také velmi zásadní pro naše vztahy – partnerské i vztahy mezi námi 
rodiči, vychovateli a dětmi. Jak se vyrovnat s různými omezeními – on-line výukou, nemožností navštěvovat své příbuzné, své známé, kamarády?  
Jak se vyrovnat s karanténou? Jak tedy fungovat v rodině, aby při častějším kontaktu, bez možnosti běžných aktivit mimo domov, ne-
docházelo ke konfliktům a ke zvyšování napětí? A nejen na tyto otázky společně najdeme odpověď při společném setkání a zároveň 
si řekneme, jak v mladých můžeme vytvářet zdravé sebevědomí.

MEDAILONKY LEKTORŮ
PhDr. Ing. Mgr. Leona HOZOVÁ, PhD. MBA
Psychoterapeutka, psycholožka, etopedka, psychopedka, supervizorka. Profesní profilace lektorky se zaměřuje zejména do oblasti psy-
choterapeutické práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, zejména z oblasti náhradní péče, sociálně slabých rodin a z oblasti rodin 
v a po rozvodu. Oblastí profesního zájmu jsou především práce s traumatem a vztahová témata. Je absolventkou psychoterapeutického 
výcviku ASTRA – DDP v terapii poruch attachmentu a vývojového traumatu dle Daniela A. Hughese, dále psychoterapeutického výcviku 
(1., 2. a 3.level) v narativním přístupu The Institute of Narrative Therapy London, komplexního psychoterapeutického výcviku pro práci 
s rodinou v systemickém přístupu, dále má absolvován dlouhodobý supervizní výcvik u ASSP Bratislava a výcvik v krizové intervenci.
Má svou soukromou psychoterapeutickou praxi. Je akademickou pracovnicí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.  
V současnosti spolupracuje na významných projektech pro cílovou skupinu znevýhodněné děti a mládež a rodiny s dětmi, a to ze-
jména jako vědecko-výzkumný pracovník, odborný garant, metodik nebo psychoterapeut. Je supervizorkou v mnoha organizacích, 
jakými jsou např. školy, městské úřady, neziskové organizace apod.

Mgr. Karel MATOCHA
Psychoterapeut, kouč, lektor, sociální pracovník, vedoucí pobytové sociální služby. Vystudoval obor Sociální práce na univerzitě 
Palackého v Olomouci a obor Sociální práce s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě v Ostravě. Absolvoval dlouholetý 
sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Integrované psychoterapie Knobloch v Kroměříži, dále výcvik v mediaci a manažerského 
výcviku koučinku. Je vedoucím Domova se zvláštním režime Pržno, pobytové sociální službě Domova se zvláštním režimem Pržno  
s klienty s duševním onemocněním způsobené dlouhodobým užíváním alkoholu a vedoucím služeb Centra bydlení Sociálních služeb 
Vsetín pro osoby se zdravotním postižením. Aktuálně studuje výcvik v metodě CARe, která se zaměřuje na zotavení osob s duševním 
onemocněním. Psychoterapeuticky pracuje v rodinách v doprovázející organizaci Na Dlani a je lektorem pro doprovázející organi-
zaci Domino a také pro Národní ústav duševního zdraví v Praze.
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