Kurz Vzdělávání koordinátorů pro práci s neúplnými rodinami
Kurz je určen pro diecézní a děkanátní centra pro rodiny a příznivce Aceru. Program
má napomoci vznikání nebo pokračování kvalitních programů vedených zkušenými
koordinátory, kteří budou mít možnost se v této problematice vzdělávat, získávat potřebné
kontakty na odborníky z organizací, kde programy pro neúplné rodiny fungují.
Sekundárně kurz obohatí také novými podněty pro práci s úplnou rodinou např. pro
přípravu snoubenců – zapracováním zkušeností těch, kteří v manželství neuspěli, nebo
cílenější intervence pro práci s rodinou, předcházení rozpadu rodin.
Kurz je rozdělen do tří částí: vzdělávací, praktické a sebezkušenostní.
Celkový počet hodin kurzu je 42 hod. Školící dny se uskuteční v Olomouci a na Vranově.
Kurz je rozdělen do tří částí:
1.Vzdělávací přednášková část (rozsah: 24 hodin):
3 přednáškové dny rozložené v roce
přednášky zaměřené na problematiku neúplné rodiny s cílem snížit dopad sociální inkluze,
stresové zátěže a patologických jevů v neúplných rodinách.
Termíny plánovaných přednáškových dnů:
15.2. K.Malý: Realizace a vedení nízko-rozpočtových projektů pro sociálně slabé
17.5. MUDr. Krausová: Chybné životní strategie a práce s nimi (M.Třebová)
13.9. M.Menke: Církevní soud v praxi
11.10. závěrečný hodnotící den s prezentací realizovaných aktivit v roce 2011
2. Sebezkušenostní a supervizní část (rozsah: 10 hodin; Krausová, Řezníčková, Zeman)
Individuální osobnostní a profesní hodiny sebezkušenosti, které si účastníci domluví
samostatně v rozmezí 1.3. až15.11. 2011. Vedou k prevenci syndromu vyhoření jednotlivých
pracovníků,zohlednění individuálních podmínek a dispozic jednotlivých pracovníků.
Specializovaná a individuální práce s jednotlivými účastníky projektu, přináší možnost
profesního a osobního rozvoje.
3. Praktická část (rozsah: 8 hod.) – aktivní spolupráce a participace na vytváření programů
pro neúplné rodiny v místě působení účastníků kurzu. Cílem je výměna praktických
zkušeností při realizaci jednoho setkání, na kterém bude spolupracovat několik (2-3)
účastníků kurzu. Účastníci získají nejen praktické zkušenosti, ale posílí se i vzájemná
spolupráce mezi prorodinými organizacemi a v roce 2011 se uskuteční i několik nových
setkání pro neúplné rodiny.

Termín přihlášek do:1.2.2011 později individuálně po domluvě.
Cena: 6000,-Kč ; pro členy ACERU a příznivce 3 000,-Kč
Číslo účtu pro platbu: 173 192 805 / 0300 var.symbol.: 400
Kontakt: M. Řezníčková, Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc 779 00,
email: reznickm@arcibol.cz; tel. 605 274 915
Na tento program byla poskytnuta dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory
rodiny pro rok 2011. Vzdělávání se koná v rámci projektu ACER – Rozvoj služeb pro rodinu.

