V Praze 5.3.2007
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: Práce s klientem
(8.3.2007 – 19.4.2007 )

08/03/07 Práce se zrakově postiženým klientem
Seminář se zabývá problematikou přístupu ke zrakově postiženým klientům. Osvojení si zásad komunikace a
základů správné chůze s vidícím průvodcem velice usnadňuje práci s cílovou skupinou zrakově postižených klientů
a umožňuje soustředění se na podstatu řešeného problémů těchto klientů. Součástí semináře je stručný přehled
systému vzdělávání a rehabilitace zrakově postižených.

15/03/07 Práce se sluchově postiženým klientem
Seminář seznámí účastníky s osobností neslyšícího člověka, se specifickými potřebami takto postižených osob.
Vysvětlí význam jazykové a kulturní menšiny. Lektoři objasní existenci některých mýtů o neslyšících a nastíní
možné způsoby, jak přistupovat ke sluchově postiženým klientům.
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29/03/07 Práce s klientem s tělesným postižením
Seminář přinese nové informace a zkušenosti využitelné při jednání s klientem s tělesným či kombinovaným
postižením. Přiblíží specifika jednotlivých tělesných handicapů a jejich potřeb. Objasní rozdíly mezi postižením
vrozeným a získaným, sociální a komunikační rozdíly z toho vyplývající. Pomůže orientovat se v problematice a
odlišnostech fungování rodiny, jejíž člen/dítě má tělesné postižení. Umožní zmapovat konkrétní praktické postupy
při práci s klientem s tělesným či kombinovaným postižením.

05/04/07 Práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
V přednášce budou frekventanti seznámeni s některými diagnózami dětské psychiatrie, v důsledku kterých musejí
děti vyhledat odbornou psychologickou nebo psychiatrickou pomoc, popřípadě musejí být hospitalizovány na
oddělení dětské psychiatrie. Spíše než pouhý výčet jednotlivých diagnóz se pokusí lektoři na příkladech ilustrovat
jakási vodítka, která mohou být indikátorem toho, že s dítětem není něco v pořádku. Cílem semináře je též nastínit
možné přístupy k těmto dětem, které nepovedou k jejich stigmatizaci jako psychiatrických pacientů.

12/04/07 Práce s mentálně postiženým klientem
Seminář přinese nové informace a zkušenosti využitelné při jednání s mentálně postiženým klientem či
kombinovaným postižením. Přiblíží specifika jednotlivých stupňů mentálních handicapů a jejich potřeb. Pomůže
orientovat se v problematice a odlišnostech fungování rodiny, jejíž člen/dítě má mentální postižení. Umožní
zmapovat konkrétní praktické postupy při práci s klientem s mentálním či kombinovaným postižením.

19/04/07 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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