V Praze 22.11.2006

Vážená paní, vážený pane,
Podpora zdravého životního stylu, práce s poruchami u dětí, prevence násilí, otázky profesionální etiky –
všechna jmenovaná témata stojí v popředí zájmu nejen profesionálů, ale i podstatné části české veřejnosti.
Dvouletý projekt „Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení“ pokračuje sérií seminářů
na tato témata a je určen lektorům, konzultantům, učitelům, metodickým a řídícím pracovníkům a pracovníkům
veřejné správy hl.m. Prahy.
Nositelem projektu je Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Partnery projektu jsou: Dětství bez úrazů,
HoSt Home- Start ČR, Hyperaktivita, Sdružení Linka bezpečí, Společnost pro plánování rodiny a sexuální
výchovu, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního
města Prahy.
Cíle seminářů:
- zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků v oblasti ochrany dětí,
- zvýšit povědomí o této problematice,
- prezentovat připravené materiály pro pracovníky,
- vysvětlit uplatňování interdisciplinární spolupráce ochrany dětí v prevenci sociálně patologických jevů,
- seznámit s možnostmi interdisciplinární spolupráce v oblasti ochrany dětí na místní úrovni.
V Praze v roce 2006 - 2007 jsou připraveny moduly: Výchova ke zdravému životnímu stylu, Asertivní
komunikace, Duševní hygiena u odborníků, kteří provádějí ochranu dětí, Poruchy u dětí, Práce s klientem,
Násilí a děti, Právní povědomí, Extrémní životní situace. Pro získání certifikátu se musejí účastníci zúčastnit
minimálně 4 seminářů (3 semináře si účastník může vybrat sám + 1 seminář je povinný „Informační technologie“),
dále proškolit - předat informace o dané problematice minimálně 4 dalším osobám z cílové skupiny.
Semináře jsou bez účastnického poplatku a pro účastníky je připraveno malé občerstvení. Bližší informace
naleznete na internetových stránkách www.jpd.viod.eu.com.

Aktuálně: Výchova ke zdravému životnímu stylu
(23.11.2006 – 16.1.2006 )
23/11/06 Informační technologie
Každý účastník školení bude proškolen ve schopnostech a využívání možností sítí a znalostí vyhledávání informací a odkazů
na internetu. Pro některé je to první setkání s internet a prací na něm. Jedná se o nastartování v počítačové gramotnosti.

30/11/06 Plánované rodičovství
Plánované rodičovství je jedním ze základních práv každého člověka. Všechny dvojice a jednotlivci mají základní právo
svobodně a zodpovědně rozhodovat o počtu svých dětí a o časovém odstupu mezi nimi a má se jim dostat informací a
prostředků, aby tak mohli činit; zodpovědnost dvojic a jednotlivců při výkonu tohoto práva bere v úvahu potřeby žijících a
budoucích dětí a odpovědnost vůči společnosti.
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07/12/06 Sexuální výchova jako prevence negativních společenských jevů
Dítě v současných společenských podmínkách potřebuje být pro život vybaveno takovými informacemi a dovednostmi, které
mu pomohou chránit své reprodukční zdraví a bezpečí. Získání správných postojů k sexualitě je nezbytné pro odpovědné
rozhodování a ochranu před sexuálním zneužíváním, šířením sexuálně přenosných infekcí a dalšími negativními jevy.

14/12/06 Základy první pomoci
První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného
kvalifikovaného odborníka. K poskytnutí první pomoci nepotřebujeme žádnou zvláštní výbavu. Dobře vybavená lékárnička
pro první pomoc obsahuje řadu užitečných pomůcek, ale ne vždy ji máte v případě potřeby pohotově k dispozici. Můžeme však
použít cokoliv, co je právě k dispozici, můžeme improvizovat, pokud je to potřeba.

16/01/07 Když rodič pomáhá rodiči
Představujeme nový trend pomoci rodinám prostřednictvím vzájemné rodičovské podpory. Dobrovolník-rodič pomáhá klienturodiči. Napomáháme tak podporovat celistvost rodiny (i neúplné rodiny), posilovat její kompetence a pomáhat jí vytvářet
harmonické a podnětné prostředí pro vývoj dítěte tak, aby byla posléze schopna plnit své funkce bez pomoci. Tím přispíváme k
prevenci sociálně patologických jevů, jako je rozpad rodiny, zanedbávání péče či týrání a zneužívání dítěte.
Pomáháme prostřednictvím vyškolených dobrovolníků přímo v rodinách - v přirozeném prostředí rodiny.Významnou
podmínkou našich služeb je, že dobrovolníkem může být pouze osoba s rodičovskými zkušenostmi.
Spojujeme ty, kdo už rodičovskou roli znají a zvládli ji s těmi, kdo v tomto ohledu
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