V Praze 12.6.2007
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 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: Extrémní životní situace
(19.6.2007 – 26.7.2007 )
19/06/07 Vliv sekt na rodinu, dětskou populaci
Seminář rozvíjí pochopení vzniku protestních, tzv. sektářských náboženských skupin. Objasňuje důvody,
proč jsou některé praktiky náboženských skupin vnímány většinovou společností jako nebezpečné, a
uvádí pojem psychická manipulace. Ukazuje, jak je možné manipulativnímu chování čelit a jak učit děti
se s ním vyrovnávat.
V další části seminář nabízí různé modely jednání v různých náročných výchovných situacích
v souvislosti s náboženskou orientací těch, kdo jsou vychováváni, anebo jejich rodičů a příbuzných. Učí
posluchače rozumět náboženským motivům jednání některých příslušníků menšinových náboženství a
respektovat jejich náboženskou svobodu při současné ostražitosti vůči problémům, které by její
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naplňování mohlo způsobit ve výchovném procesu. Seminář je doplněn autentickými materiály a
videosnímky.
28/06/07 Problematika extremismu
Pojem tolerance je jedním z klíčových v celé problematice lidských práv. Oč méně lze demokratický
právní stát evropského pojetí charakterizovat na jedné straně vysokou mírou anarchie i vysokou mírou
etatizace společnosti na straně druhé, o to více podstata demokracie a celospolečenské plurality tkví v
míře, tradici a intenzitě interpersonální a interetnické tolerance.
12/07/07 Ochrana dětí za mimořádných událostí
V posledních desetiletích jsou lidé stále častěji ohrožováni v důsledku tzv. mimořádných událostí. Za
mimořádnou událost považujeme nenadálý, částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově
ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom,
havárií, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami, epidemiemi nebo jiného nebezpečí, které
ohrožuje životy s zdraví lidí, značné majetkové hodnoty nebo životni prostředí.
Mimořádné události je potřebné nepodceňovat, důsledně se na ně připravit, protože svou vlastní
připraveností můžeme lépe překonat strach a paniku, které při takových událostech vznikají. Aniž si to
uvědomujeme, připravený člověk dokáže reálněji posoudit vzniklou situaci, dokáže pomoci nejen sobě,
ale i svým blízkým, sousedům, spolužákům či spolupracovníkům.
19/07/07 Život rodiny a dětí, které žijí na ulici
Pochopení spouštěcích mechanismů fenoménu bezdomovství, poznání zdravotního stavu, osamělosti,
sociální patologie, zajištění a uplatňování práv, zdravotní péče a sociálních služeb je nutné znát pro
pomoc takto „postiženým“ lidem.

26/07/07 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.
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