V Praze 18.5.2006
Vážená paní, vážený pane,
Dovolujeme si Vás informovat o regionálním seminá i projektu „Vytvo ení programu celoživotního
interdisciplinárního u ení v ochran d tí“, které jsou u eny pro lektory, konzultanty, u itele, metodické a ídící
pracovníky a pracovníky ve ejné správy hl.m. Prahy.
Nositelem projektu je Vzd lávací institut ochrany d tí, o.p.s. Partnery projektu jsou: HoSt Home- Start R,
Hyperaktivita, Sdružení Linka bezpe í, Podaná ruka, Spole nost pro plánování rodiny a sexuální výchovu,
Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpo tem R a rozpo tem hlavního
m sta Prahy.
Cíle seminá :
- zvýšit odbornou kvalifikaci pracovník v oblasti ochrany d tí,
- zvýšit pov domí o této problematice,
- prezentovat p ipravené materiály pro pracovníky,
- vysv tlit uplat ování interdisciplinární spolupráce ochrany d tí v prevenci sociáln patologických jev ,
- seznámit s možnostmi interdisciplinární spolupráce v oblasti ochrany d tí na místní úrovni.
V Praze v roce 2006 probíhá celkem 78 seminá
v rámci problematiky ochrany d tí na témata
(moduly) Podpora zdraví, Rodina, Násilí na d tech, Poruchy u d tí, Extrémní životní situace a Program
podpory odborník v oblasti ochrany d tí. Pro získání certifikátu se musejí ú astníci zú astnit minimáln 4
seminá (3 seminá e si ú astník m že vybrat sám + 1 seminá je povinný „Informa ní technologie“), dále
proškolit - p edat informace o dané problematice minimáln 4 dalším osobám z cílové skupiny.
Seminá e jsou bez ú astnického poplatku a pro ú astníky je p ipraveno malé ob erstvení. Bližší informace
naleznete na internetových stránkách www.jpd.viod.eu.com.

Aktuáln : Seminá e Modul Extrémní životní situace
(25. 5. – 15. 6. 2006)

25. 5 . Krizová intervence
Co je to krize? Co ovliv uje pr b h a intenzitu krize? Kdo m že pomoci lidem v krizi? Jak provázet klienta jeho náro nou
životní situací? Jak je možné lidem v krizové situaci pomoci? To jsou základní otázky, na které se budou snažit odpov d t
lekto i. Seminá bude provázen adou kazuistik z praxe.

1. 6. Vliv sekt na rodinu, na d tskou populaci
Seminá rozvíjí pochopení vzniku protestních, tzv. sektá ských náboženských skupin. Objas uje d vody, pro jsou n které
praktiky náboženských skupin vnímány v tšinovou spole ností jako nebezpe né, a uvádí pojem psychická manipulace.
Ukazuje, jak je možné manipulativnímu chování
elit a jak u it d ti se s ním vyrovnávat.
V další ásti seminá nabízí r zné modely jednání v r zných náro ných výchovných situacích v souvislosti s náboženskou
orientací t ch, kdo jsou vychováváni, anebo jejich rodi a p íbuzných. U í poslucha e rozum t náboženským motiv m
jednání n kterých p íslušník menšinových náboženství a respektovat jejich náboženskou svobodu p i sou asné ostražitosti
v i problém m, které by její napl ování mohlo zp sobit ve výchovném procesu. Seminá je dopln n autentickými materiály a
videosnímky.
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8. 6. Problematika uprchlických rodin
P ednáška bude nahlédnutím do problematiky d tí z uprchlických rodin. Nejprve bude stru n popsána problematika situace
uprchlík na území R (zem odkud p icházejí, prost edí uprchlických tábor , nezletilí bez doprovodu apod.) V p ednášce
budou akcentovány psychologické problémy d tí uprchlík . Uprchlické rodiny pocházejí z velmi odlišných kultur a to se
projevuje na celkové rodinné konstelaci (odlišné postavení ženy, odlišné výchovné styly apod.). Lidé v p vodní zemi prožili
astokrát
velmi
traumatizující
událost
a
ta
zp sobuje
posttraumatickou
stresovou
reakci.
Všechny uvedené zát žové faktory a kulturní odlišnosti mají za následek tíživou rodinnou situaci, kterou d ti všech v kových
kategorií velmi citliv reflektují a siln prožívají. Nastín ny budou možnosti, ale i meze intervence do uprchlických rodin.
Meze spo ívají v rozdílnosti kultur, kdy nem žeme rodinám uprchlík nutit eské kulturní zvyklosti, ale rodiny se zárove p i
pobytu na našem území musejí ídit našim trestním ádem a musejí dodržovat Úmluvu o právech dít te.
P ednáška bude dopln na o kazuistiky rodin z prost edí uprchlických tábor .

15. 6. Informa ní technologie
Každý ú astník školení bude proškolen ve schopnostech a využívání možností sítí a znalostí vyhledávání informací a odkaz
na internetu. Pro n které je to první setkání s internet a prací na n m. Jedná se o nastartování v po íta ové gramotnosti.
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