Třídenní akreditovaný seminář

Základy diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky
Rozsah:

24 výukových hodin (akreditace MPSV)

Cena:

3 700,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky, materiál a
drobné občerstvení)

Seminář akreditován MPSV, účastníci obdrží osvědčení.
Třídenní seminář „Základy diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky“ si klade za cíl
seznámit účastníky kurzu s diagnostickými nástroji, které jim mohou pomoci v jejich
každodenní práci s rodinou. Seminář je určen pro pracovníky OSPOD, pro klíčové
pracovníky provázející pěstouny a pro pracovníky sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny. Během tří dnů budou frekventanti seznámeni s metodami, které jsou
dostupné a aktuálně používané. Seminář vychází z obsahů, cílů a nástrojů sociální
terapie, kde je diagnostika chápána jako jeden ze základních kamenů, díky kterému
můžeme lépe rozpoznávat problémy a aktuální situaci klienta či celé rodiny. Dobře a
pečlivě realizovaná diagnostika nám může poskytnout cenné informace pro další
práci a volbu vhodných intervencí.
Obsah semináře:
•

Sociální terapie (obsah, cíle a nástroje)

•

Teorie a praxe rodinné diagnostiky

•

Ukázky použití diagnostických nástrojů (Test rodinného zázemí, FAST, Práce
na pískovišti, Scénotest, Test rodinných vztahů)

•

Jak se v jednotlivých metodách dále vzdělávat a možnosti supervize

Hlavní lektor kurzů:
Mgr. Martin Bušina
Rodinný terapeut, supervizor a lektor

V současnosti:
Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor pro sociální a firemní oblast. Zaměřuje se
přednostně na oblast sociálně právní ochrany dětí (supervize oddělení sociálně-právní
ochrany dětí v celé ČR) a náhradní rodinou péči. V oblasti sociálně-právní ochrany dítěte
spolupracuje s Ligou lidských práv. Také se věnuje lektorování kurzů určených pro
pracovníky oddělení sociálně – právní ochrany dětí, klíčové pracovníky provázející pěstouny
a pro pěstouny samotné. Je předsedou Institutu Virginie Satirové, který realizuje
psychoterapeutické výcviky v Satirovské transformační systemické terapii (dříve Model
růstu).
Dále se věnuje oblasti školství a vzdělávání učitelů, hlavně tématům jako jsou osobnost
učitele, nové kompetence učitelů, zavádění moderních metod výběru a rozvoj učitelů a
vedení škol (Assessment Centrum a Development Centrum). Také se snaží podporovat
zavádění Etické výchovy do škol (vedl 2 letý sebezkušenostní kurz Etické výchovy pro
učitele základních a středních škol), lektoruje ochutnávkové semináře na toto téma. Hledá
cesty, jak motivovat ředitele škol k zavedení supervize pro učitele.
V minulosti:
Pracovával jako vedoucí sociálního odboru MěÚ. Dvanáct let působil v oblasti náhradní
rodinné péče jako pedagog, vedoucí Komunity mládeže a Pedagogický poradce sdružení
SOS dětských vesniček (individuální plánování rozvoje osobnosti dítěte v pěstounské rodině,
metodická a koncepční činnost, standardizace péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu)
Dále byl Mgr. Martin Bušina psychoterapeutem a supervizorem probačních programů pro
dospívající mládež (Probační a mediační služba ČR). Několik let působil na pozici
speciálního pedagoga jako vedoucí vychovatel v ÚSP (vedení a rozvoj pracovního týmu,
projekt transformace ÚSP, zavádění individuálních plánů), v soukromé speciální škole (pro
děti s poruchami zraku). Svou praxi zahájil po studiu na VŠ ve Středisku rané péče (poruchy
zraku) opět jako speciální pedagog.
Mgr. Martin Bušina vystudoval Pedagogickou fakultu UP Olomouc (speciální pedagogiku) a
profesionalizoval se dlouhodobými výcviky: akreditovaný supervizní výcvik - Český institut
pro supervizi ČIS, psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii (Modelu růstu
Virginie Satirové) – IVS Ostrava, psychoterapeutický výcvik v dynamické integrativní
psychoterapii - IPIPPAP Olomouc a výcvik v koučování k výkonnosti - Expertis Praha.

Další lektoři kurzů:

Mgr. Tereza Mrhálková, DiS.
sociální pracovník, pedagog, lektor efektivního rodičovství
V současnosti:
Pracuje jako vedoucí Služeb určených pěstounským rodinám v Centru pro rodinu a sociální
péči. Je klíčovým pracovníkem pěstounských rodin. Působí jako lektor kurzů zaměřených
na výchovu dětí a efektivní komunikace v rodině.

Bc. Veronika Doležalová, DiS.
sociální pracovník, koordinátor vzdělávání
V současnosti:
Pracuje jako sociální pracovník ve Službách určených pěstounským rodinám v Centru pro
rodinu a sociální péči. Je klíčovým pracovníkem pěstounských rodin a koordinátorem jejich
vzdělávání.

Semináře budou realizovány při dostatečném počtu účastníků. V případě
nenaplnění kapacity, budou přihlášení účastníci informování týden před plánovaným
zahájením semináře o náhradních termínech.
Na semináře je možné přihlásit se na webové adrese:
http://sluzbypestounum.cz/index.php/9-zakladni-nabidka/11-pro-odborniky-2
Poplatek můžete uhradit převodem na účet č. 2111465192 / 2700 (variabilní symbol
46, do „zprávy pro příjemce“ uveďte vaše jméno a název kurzu), v hotovosti přímo
na místě konání kurzu nebo fakturou po absolvování semináře. V případě převodu
na účet platbu proveďte nejpozději týden před zahájením kurzu.
Účastníci po skončení kurzu obdrží osvědčení na základě přidělené akreditace
vzdělávací instituce.
Každý ze seminářů je po dohodě možné zrealizovat přímo ve Vašem městě a
Vám na míru.
Kontakt: Mgr. Anna Orlová, anna.orlova@crsp.cz, mobil: 739 484 840

