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Cílem projektu je vytvořit systému celoživotního učení v oblasti
interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí na území hl. města
Prahy. Projekt tvoří soubor témat, která se zabývají základními
problémy ochrany dětí. Je určen pro lektory, učitele, metodické a
řídící pracovníky, pracovníky veřejné správy hl.m. Prahy a
vzdělávací instituce. Systém je akreditován MŠMT. Nositelem
projektu je Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.
Úkolem seminářů je zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků
v oblasti ochrany dětí. Pomocí seminářů, odborných publikací,
letáků přiblížit a vysvětlit danou problematiku. Docílit tak zvýšení
prevence sociálně patologických jevů u dětí. Účast na seminářích je
pro účastníky zdarma.
V přípravné fázi projektu byli lektoři Vzdělávacího institutu a
partnerů vyškoleni v principech celoživotního učení v rámci
interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí britskými lektory
Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech (NSPCC).
Vzdělávání bude probíhat na principu „kaskády“ (školení
školitelů). Účastník školení si může zvolit minimálně 3 semináře
dle vlastního výběru, pro všechny účastníky je povinný seminář
„Informační technologie“.
Pracovní skupiny na semináři budou tvořeny maximálně 25
osobami. Na každém semináři budou přednášet dva odborní lektoři.
Vzdělávání bude probíhat ve dvou částech:
-

teoretická část (získání odborných informací o daném jevu
např. vymezení pojmu, epidemiologie, etiologie, rizikové
faktory, klinický obraz, zdravotní - sociální a právní
aspekty, prevence apod.)

-

praktická část (práce s případovou studií, práce se
statistickými daty, tvorba preventivních kroků apod.).

Absolventi, kteří splní všechny stanovené podmínky obdrží certifikát.
Projekt bude realizován po dva roky, v době od 1.10.2005 do 30.9.2007.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.
Partnery projektu jsou: HoSt Home -Start ČR, Hyperaktivita,
Sdružení Linka bezpečí, Podaná ruka, Společnost pro plánování
rodiny a sexuální výchovu, Univerzita Kalova v Praze –
Pedagogická fakulta

Témata odborných seminářů jsou následující:
Podpora zdraví 12. 12. 2005 – 2. 2. 2006
-

12.1.2006 - Volnočasové aktivity a prevence úrazů

-

19.1.2006 - Sexuální výchova

-

26.1.2006 - Rizikové chování u dětí a mladistvých

-

2.2.2006 – Informační technologie

Rodina 9. 2. 2006 – 9. 3. 2006
-

9.2.2006 – Rozvod a dítě

-

16.2.2006 – Náhradní rodinná péče

-

23.2.2006 – Podpora rodiny

-

2.3.2006 – Dobrovolníci a rodina

-

9.3.2006 – Informační technologie

Násilí na dětech 16. 3. – 13. 4. 2006
-

16.3.2006 –Syndrom CSA

-

23.3.2006 – Šikana a děti

-

30.3.2006 – Domácí násilí

-

6.4.2006 – Tělesné tresty

- 13.4.2006 – Informační technologie
Poruchy u dětí 20. 4. – 23. 5. 2006
- 20.4.2006 – Poruchy chování
- 27.4.2006 - Hyperaktivita
- 4.5.2006 – Psychosomatická onemocnění u dětí
- 11.5.2006 – Problematika závislostí v dětské populaci
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- 18.5.2006 – Jak vnímá populace problematiku rasismu
- 23.5.2006 - Informační technologie
Extrémní životní situace 25. 5. – 15. 6. 2006
-

25.5.2006 – Krizová intervence

-

1.6.2006 – Vliv sekt na rodinu, dětskou populaci

-

8.6.2006 – Problematika uprchlických rodin

-

15.6.2006 – Informační technologie

Program podpory odborníků v oblasti ochrany dětí
22. 6. – 27. 7. 2006
-

22.6.2006 – Potřeba asertivní komunikace

-

13.7.2006 – Syndrom vyhoření

-

20.7.2006 – Potřeba interdisciplinární spolupráce

-

27.7.2006 – Informační technologie

Podpora zdraví II. 3. 8. 2005 – 31. 8. 2006
-

3.8.2006 - Prevence úrazů ve vyuč. hodinách

-

10.8.2006 - Sexuální výchova

-

17.8.2006 - Volnočasové aktivity a prevence úrazů

-

24.8.2006 - Rizikové chování u dětí a mladistvých

-

31.8.2006 – Informační technologie

Rodina II. 7. 9. 2006 – 21. 9. 2006
-

7.9.2006 - Podpora rodiny

-

12.9.2005 - Dobrovolníci a rodina

-

14.9.2006 - Rozvod

-

19.9.2005 – NRP
- 21.9.2006 - Informační technologie
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