V Praze 26.2.2007

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 musí účastník
zúčastnit minimálně 4 seminářů a následně poté proškolit (předat informace) v dané problematice minimálně 4
další osoby 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: Asertivní komunikace (II)
(6.3.2007 + 13.3.2007 )

06/03/2007 Potřeba asertivní komunikace při jednání s dětmi a mladistvými
(celodenní seminář)
Účastníci budou seznámeni se základními složkami komunikace a se stresory, které se v ní mohou objevit. Dozví
se více o základních pojmech, jako je agresivita, pasivita, manipulace a asertivita. Budou mít možnost pracovat s
asertivními právy, resp. jejich aplikací v běžném životě. Dále si teoreticky a posléze prakticky vyzkouší, jak dávat a
přijímat pochvalu, jak asertivně říkat ne.
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13/03/07 Asertivita a její praktické využití
Účastníci budou nacvičovat žádání o laskavost nebo o to, na co mají právo. Velký čas bude věnován osvojení si
základních dovedností při přijímání a podávání kritiky. Dozvědí se, jak reagovat na pravdivou i neoprávněnou
kritiku. Budou hledat, kde jsou hranice naší tolerance, dotknou se i práce s vlastním hněvem.
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