
 
 

Podpůrná skupina pro děti vyrůstající v pěstounské péči. 

Od března 2018 do června 2018 nabízíme dětem ve věku 10 - 14 let, vyrůstající v pěstounské péči, účast 

na tzv. Podpůrné skupině, v rámci které mohou pod vedením odborných pracovníků (terapeuta a 

speciálního pedagoga) objevovat specifika svého života v pěstounské péči, povídat si o tématech 

souvisejících, o svých pocitech či pracovat na svém osobním rozvoji.  

Co může účast ve skupině přinést vašemu dítěti? 

- zjistí, že jsou i jiné děti s podobnými osudy, problémy. 

- mohou si udělat více jasno ve své historii, ve svých vztazích s pěstouny i s rodiči. 

- V každodenních situacích se naučí reagovat přiměřenými způsoby. 

- získají podporu ve své situaci, při řešení různých problémů.  

- naučí se poznat sebe samo, prosazovat své postoje a názory bez vyvolání konfliktu s okolím. 

Program je upravován vždy potřebám a cílům skupiny i jednotlivců, lektoři spolupracují s klíčovými 

pracovníky Aminy, je možné témata přinášet i ze strany pěstounů. Může se jednat např. o zlepšení 

komunikačních dovedností, zvládání náročných, stresových situací a konfliktů, poznávání sama sebe, 

práci s agresivitou, zvyšování sebevědomí, posilování odolnosti vůči rizikům kriminality, šikany. Lektoři 

budou pracovat se skupinou a jejími zkušenostmi. Součástí je i možnost účastnit se víkendových pobytů 

a týdenního programu (léto) pro členy skupiny. 

Skupinu povedou Mgr. Blanka Stupková, terapeutka a etopedka, která má zkušenosti s vedením 

dětských skupin v rámci svého působení v diagnostickém ústavu či středisku výchovné péče, a Mgr. 

Šárka Kohoutová, etopedka, klíčová pracovnice doprovázení pěstounů Aminy. Obě pracovnice mají 

vzhledem k činnosti skupiny podepsanou přísnou mlčenlivost, protože se mohou dostat do kontaktu 

s citlivými informacemi z osobní historie dětí či jejich rodin.  

Termíny skupin jsou: 12. 3, 26. 3, 9. 4, 23. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6 a 18. 6, čas vždy 15,00- 17,00. Místo 

konání prostory Aminy, tj. jablonecká 8/31, Liberec. 

Kontakt pro bližší informace – Tomáš Kahan, 602413534, tomaskahan@amina-nrp.cz, nebo klíčoví 

pracovníci Aminy. 

Souhlasím(e), aby naše dítě (děti), které mám(e) svěřené do pěstounské péče:  

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

docházelo pravidelně na Podpůrnou skupinu (viz výše), do prostor Amina o.p.s.  

mailto:tomaskahan@amina-nrp.cz


 
 

Dále souhlasím (e) s pravidly, které jsou pro podpůrnou skupinu stanoveny: 

- žádná přítomnost kamarádů 
- dodržování pravidel a pokynů pracovníků Amina o.p.s. 
- dodržení maximální účasti, omluvy pouze ve vážných případech (neúčast naruší program 

skupiny) pokud dítě nedorazí 2x po sobě a nebude dlouhodobě omluveno pěstounem – 
pěstounkou, je ze skupiny vyřazeno. 

- omluva o nepřítomnosti dítěte na je pouze akceptována od pěstouna – pěstounky, omluva 
dítěte probíhá telefonicky nebo osobně klíčovému pracovníkovi rodiny 

- v případě, že dítě nedorazí na skupinu, bude lektor neprodleně telefonicky informovat 
pěstouny 

- o informacích získaných v rámci skupiny (například o jiných dětech) jsou účastníci skupiny i 
pěstouni povinni zachovávat mlčenlivost. Tato je prolomena v případě zákonné oznamovací 
povinnosti.  

- zákaz donášení a užívání drog, alkoholu, tabáku 
- Klíčoví pracovníci mohou dostávat ze skupiny informace, které by mohly být důležité pro práci 

s rodinou. Pěstouni mohou prostřednictvím klíčových pracovníků přinášet podněty k činnosti 
skupiny, dostávat zpětnou vazbu. Klíčoví pracovníci rodiny mohou důležité informace po 
projednání s pěstouny předat také jako podklad pro práci na skupině. 

 

Za hezkého počasí může práce skupiny probíhat i mimo prostory Amina o.p.s. (zahrada). 

     

Souhlasím s výše uvedeným.                                              

 

 

                             

V Liberci dne …………………………      ………………………………………………………………. 

Podpis pěstouna - pěstounky      

 


