V Praze 8.1.2007

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 2007 jsou připraveny moduly: Duševní hygiena u odborníků, kteří provádějí ochranu
dětí, Poruchy u dětí, Práce s klientem, Násilí a děti, Právní povědomí a 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: Duševní hygiena u odborníků, kteří provádějí ochranu dětí
(11.1. – 30.1. 2007)
11/1/07 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.

18/1/07 Syndrom vyhoření
Pomáhající profese mohou energii dávat, ale častěji ji však značně odebírají. Pracovníci jsou „přetíženi“ množstvím klientů, o
než se mají postarat, nemají pro svou práci dobré podmínky, nejsou pro klienty dobře vycvičeni apod. To vše se účastníci
školení dozvědí ve workshopu věnovaném syndromu vyhoření.
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25/1/07 Interní supervize (celodenní seminář)
Seminář pomůže zorientovat se v modelech a typech supervize, popřípadě druzích supervize. Postihne rozdíly mezi supervizí a
intervizí. Zjistí funkce supervize/intervize na pracovišti. Pomůže nalézt silné stránky osobnosti. Pokusí se identifikovat
případné chyby v dosavadní práci a angažovanosti. Určí prvky intervize přímo na pracovišti.

30/1/07 Interní supervize (celodenní seminář)
Seminář pomůže zorientovat se v modelech a typech supervize, popřípadě druzích supervize. Postihne rozdíly mezi supervizí a
intervizí. Zjistí funkce supervize/intervize na pracovišti. Pomůže nalézt silné stránky osobnosti. Pokusí se identifikovat
případné chyby v dosavadní práci a angažovanosti. Určí prvky intervize přímo na pracovišti.
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