
Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost  
Nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích a jeden 

v Hradci Králové. 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. 
 

 

12. 4. 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 
 

 

 

19. 4. 2018 

Kniha života – metoda práce s dítětem vyrůstajícím  

v náhradní rodinné péči – úvod do problematiky 
Seminář je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníkům dalších 

subjektů a organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí, odborné 

veřejnosti. 

Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0692-SP 
 

 

 

 

 

 

http://www.amalthea.cz/
mailto:vzdelavani@amalthea.cz


Anotace semináře:  

Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči mají často potíže se zpracováním 

svého životního příběhu. Jedním z úkolů sociálního pracovníka je proto 

pomoci těmto dětem se v jejich životním příběhu zorientovat, přijmout ho a 

zpracovat informace, které mohou být těžké či bolestné. Kniha života je 

vhodný metodický nástroj, který může sociální pracovník při práci v náh- 

radních rodinách použít a pomoci tak dítěti zvládnout období krize identity či 

jiných obtíží. Tato metoda slouží jako významná prevence, dokáže pomoci 

dítěte vyrovnat se se svým osudem, podívat se na průběh svého života, 

odtajňuje dítěti neznámá místa, pomáhá mu v ukotvení v náhradní rodině. 

Účastník semináře se dozví informace o významu této metody, získá praktické 

nápady a techniky, jak Knihu života v náhradní rodině použít, jak podpořit 

náhradní rodiče, aby touto metodou s dítětem pracovali a společně tak 

převyprávěli životní příběh dítěte.   
 

Rozsah semináře a místo konání: 8 vyučovacích hodin, Hradec Králové 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektorka: Mgr. Monika Semerádová 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

Osvědčení: s akreditací MPSV 
 

 

 

25. 4. 2018 

Jak rozvíjet myšlení dětí 
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: 

Úvod do principů pedagogiky Reuvena Feuersteina. 

Seminář nabízí informace o principech pedagogické práce rozvinuté jednou 

z nejvýznamnějších postav pedagogiky 20. století: nabízí krátkou historii jeho 

metody, základní principy rozvoje rozumových funkcí, představuje hlavní 

aplikační programy: dynamickou diagnostiku a program instrumentálního 

obohacování. Vše nabízí formou vhodnou pro rodiče a pěstouny dětí. Metodika 

je vhodná i pro děti s poruchami učení a s ADHD/ADD.  

 

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 
 

 

 

 

 

 



10. 5. 2018 

Kniha života – metoda práce s dítětem vyrůstajícím  

v náhradní rodinné péči – úvod do problematiky 
Seminář je určen: sociálním pracovníkům OSPOD, pracovníkům dalších 

subjektů a organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí, odborné 

veřejnosti. 

Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0692-SP 
 

Anotace semináře:  

Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči mají často potíže se zpracováním 

svého životního příběhu. Jedním z úkolů sociálního pracovníka je proto 

pomoci těmto dětem se v jejich životním příběhu zorientovat, přijmout ho a 

zpracovat informace, které mohou být těžké či bolestné. Kniha života je 

vhodný metodický nástroj, který může sociální pracovník při práci v náh- 

radních rodinách použít a pomoci tak dítěti zvládnout období krize identity či 

jiných obtíží. Tato metoda slouží jako významná prevence, dokáže pomoci 

dítěte vyrovnat se se svým osudem, podívat se na průběh svého života, 

odtajňuje dítěti neznámá místa, pomáhá mu v ukotvení v náhradní rodině. 

Účastník semináře se dozví informace o významu této metody, získá praktické 

nápady a techniky, jak Knihu života v náhradní rodině použít, jak podpořit 

náhradní rodiče, aby touto metodou s dítětem pracovali a společně tak 

převyprávěli životní příběh dítěte.   
 

Rozsah semináře a místo konání: 8  vyučovacích hodin, Pardubice 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektorka: Mgr. Monika Semerádová 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

Osvědčení: s akreditací MPSV 
 

22. 5. 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, Pardubice 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektorky:  Mgr. Jana Ženíšková a Mgr. Olga Trunečková 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

Osvědčení: s akreditací MPSV 
 


