Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost
Nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích, v Hradci
Králové a jeden v Chrudimi. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich
webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání.
Případné dotazy pište na vzdelavani@amalthea.cz nebo volejte na telefonní
číslo 774 214 696.

16. 10. 2018

Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči
Seminář je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníkům dalších
subjektů a organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí, odborné
veřejnosti.
Anotace semináře:
Téma kontaktu dětí v NRP s rodiči zůstává nejvíce diskutovanou otázkou
v sociálně právní ochraně dětí. Na semináři se budeme věnovat tomu, jak
dobře vyhodnotit rizika, která setkání dítěte s rodičem má, a jak na základě
toho navrhnout podobu a formu kontaktu, která bude v zájmu dítěte.
Představíme si nástroj, který Vám pomůže shromáždit podklady pro Vaše další
rozhodnutí ohledně kontaktu. Dozvíte se, co je třeba zjistit a připravit, než se
uskuteční setkání dítěte s rodičem. Jak na setkání připravit dítě, rodiče i
pěstouny. Jak setkání dobře zorganizovat a jakou roli v něm má hrát sociální
pracovník. Budeme mluvit také o jiných formách kontaktu a jak je ošetřit
(telefon, sociální sítě, kontakty s dalšími příbuznými). Zabývat se budeme také
specifiky kontaktu v příbuzenské pěstounské péči a přechodné pěstounské
péči.
Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Hradec Králové
Cena: 1 600,- Kč
Lektorka: Mgr. Monika Semerádová
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: o absolvování odborného semináře

25. 10. 2018

Attachment - teorie a terapie rané citové vazby
Seminář je určen: sociálním pracovníkům a lidem, kteří se snaží být podporou
pro děti a jejich rodiny (biologické i náhradní), sociálním pracovníkům
pověřeným sociálně právní ochranou dětí a široké veřejnosti, která má zájem
se s teorií a terapií attachmentu blíže seznámit.

Anotace semináře:
Každé dítě potřebuje ke svému životu ochranu a pomoc pečující osoby. Pokud
je dítě vystrašené, smutné nebo v nebezpečí, potřebuje cítit jistotu, že se má
na koho obrátit. Potřeba dítěte navázat tento bezpečný vztah je základní a
zásadní podmínkou pro přežití i dobrý rozvoj. To, jak je v raném věku potřeba
této vazby naplňována, má vliv na vývoj dítěte v mnoha oblastech jeho života
(navazování vztahů, vnímání sebe, ovládání vlastních emocí a vlastního
chování, schopnost učit se novému).
Cílem semináře je dozvědět se více o tom, jak se vazba mezi dítětem a
pečující osobou (rodičem, pěstounem) utváří, jak je možné ji posilovat, jaké
důsledky pro vývoj dítěte její nenaplňování nese a v neposlední řadě také to,
jaké jsou možnosti léčení, pokud tato vazba v raném dětství byla narušena.
Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: o absolvování odborného semináře

13. 11. 2018
Rodiče – uživatelé drog v agendě SPOD – úvod do problematiky
Seminář je určen: sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách,
kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi.
Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0227-PC/SP
Anotace semináře: Cílem semináře je představit účastníkům problematiku
užívání návykových látek rodiči, připravit je na setkávání s touto klientelou,
odstranit mýty, které se s tímto tématem pojí. Účastníci budou seznámeni
s možnými dopady užívání drog na děti, budou vysvětleny postupy dobré
praxe a poskytnuty informace o případných specializovaných pracovištích,
kam je vhodné se obracet. Na semináři bude vytvořen prostor pro sdílení
vlastních zkušeností a plánování postupů v případech, které účastníci řeší ve
své praxi.
Rozsah semináře a místo konání: 8 vyučovacích hodin, Hradec Králové
Cena: 1 600,- Kč
Lektorka: Mgr. Olga Trunečková
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: s akreditací MPSV

20. 11. 2018

Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči
Seminář je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníkům dalších
subjektů a organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí, odborné
veřejnosti.

Anotace semináře:

Téma kontaktu dětí v NRP s rodiči zůstává nejvíce diskutovanou otázkou
v sociálně právní ochraně dětí. Na semináři se budeme věnovat tomu, jak
dobře vyhodnotit rizika, která setkání dítěte s rodičem má, a jak na základě
toho navrhnout podobu a formu kontaktu, která bude v zájmu dítěte.
Představíme si nástroj, který Vám pomůže shromáždit podklady pro Vaše další
rozhodnutí ohledně kontaktu. Dozvíte se, co je třeba zjistit a připravit, než se
uskuteční setkání dítěte s rodičem. Jak na setkání připravit dítě, rodiče i
pěstouny. Jak setkání dobře zorganizovat a jakou roli v něm má hrát sociální
pracovník. Budeme mluvit také o jiných formách kontaktu a jak je ošetřit
(telefon, sociální sítě, kontakty s dalšími příbuznými). Zabývat se budeme také
specifiky kontaktu v příbuzenské pěstounské péči a přechodné pěstounské
péči.
Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Chrudim
Cena: 1 600,- Kč
Lektorka: Mgr. Monika Semerádová
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: o absolvování odborného semináře

28. 11. 2018

Jak se připravovat s dětmi do školy a komunikovat se
školou
Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří
pracují s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům
v přípravě budoucích náhradních rodičů, pedagogům.
Anotace semináře:
Začlenění do školního kolektivu a zvládání nároků vzdělávání jsou pro děti i
pro rodiny náročným úkolem. Seminář se zaměřuje zejména na tři důležitá
témata: komunikace mezi rodinou a školou, nastavení nároků na dítě a domácí
příprava do školy. Kromě základních principů nabízí seminář
prostor pro výměnu zkušeností.

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: o absolvování odborného semináře

