
Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost  

Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu 

v Pardubicích a nově jeden i 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  

774 214 696. 

 

20. 9. 2016 

Attachment – vznik a poruchy citového pouta dětí a možnosti 

„léčení“ 
 

Seminář je určen: náhradním rodičům, zájemcům o NRP, sociálním pracovníkům a 

lidem, kteří se snaží být podporou pro děti a náhradní rodiny, sociálním pracovníkům 

pověřeným  sociálně  právní  ochranou  dětí  a široké veřejnosti,  která  má  zájem se  

s  teorií a terapií attachmentu blíže seznámit.                                                                              

Seminář je akreditován MPSV, č . akreditace: 2013/0242-PC/SP. 

Anotace semináře: Attachment v překladu z angličtiny znamená vztahová vazba nebo 

také citové pouto. Pokud je dítě vystrašené, smutné nebo v nebezpečí, potřebuje 

ochranu a pomoc pečující osoby, potřebuje cítit jistotu, že se má na koho obrátit. 

Podle toho, jak mu jsou jeho nejbližší  k  dispozici, se vytváří  i jeho  vztahová  vazba   

k dalším lidem.  Primární citové pouto je  přitom  základním  předpokladem  vytváření 

vztahů v dalším životě člověka. Cílem semináře je dozvědět se více o tom, jak se 

vztahová vazba mezi dítětem a rodičem/ pěstounem utváří, co ji posiluje. Formou 

zážitkových cvičení se zaměříme na utváření citové vazby, ztrátu, trauma a poruchy 

vztahové vazby. V rámci semináře budeme také společně hledat cesty léčení 

narušeného citového pouta.   

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektorka:  Mgr. Ria Černá 

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

 

 

4. 10. 2016 

Interaktivní případová konference s důrazem na zapojení dítěte – 

úvod do problematiky  
 

Seminář je určen: pro všechny, kteří ve své práci využívají případové konference, 

zajímají se o zapojení dětí do rozhodování - pro pracovníky OSPOD, pro pracovníky 

sociálně aktivizačních služeb 

Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2015/0250-SP/VP 

Anotace semináře: Seminář přináší teoretické znalosti o novém způsobu vedení 

případových konferencí s důrazem na zapojování dítěte do rozhodování. Účastník 

kurzu získá praktické dovednosti, jak během facilitace případové konference aktivně 

zapojovat děti. Seznamuje s konkrétními postupy, jak děti připravit na setkání a jak je 

zapojit do procesu rozhodování během samotné konference. Seminář nabízí 

účastníkům využití konkrétních praktických metod a postupů a nástrojů využitelných 

při vedení případových konferencí. 

 

 

http://www.amalthea.cz/


Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektorky:  Mgr. Gabriela Pavlíková a Mgr. Zlata Brůžková 

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

 

  

 

26. 10. 2016 

Jak mluvit s dětmi IV. – Jak vést k samostatnosti 
 

Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří pracují 

s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům v přípravě budoucích 

náhradních rodičů. 

Anotace semináře: Seminář navazuje na předchozí díly série, není nezbytné mít 

absolvované předchozí části, ale je to výhodou. 

Čtvrtá část série kurzu praktických technik komunikace rodičů s dětmi na základě 

úspěšné publikace Adele Faber a Elaine Mazlich: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly 

(C-Press Brno, 2007). Seminář se zaměřuje na jeden ze základních cílů výchovy, 

kterým je vedení k samostatnému životu. Ukazuje, jakým způsobem samostatnost 

v dětech rozvíjet. Základem jsou praktická cvičení vedoucí k porozumění některým 

důsledkům způsobu komunikace s dětmi a k praktickým nácvikům efektivní 

komunikace.   

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

Osvědčení: osvědčení o absolvování 

 

 

1. 11. 2016 

Rodinné konference – úvod do problematiky  
 

Seminář je určen: pracovníkům vykonávajícím činnost v sociálních službách, 

v sociálně - právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních 

Seminář je akreditován MPSV, č. akreditace: 2016/0228-SP/VP 

Anotace semináře: Seminář představuje nový přístup v oblasti péče o ohrožené rodiny 

s dětmi, který vrací rozhodovací pravomoc zpátky rodině a poukazuje na návrat 

k tradičnímu řešení obtížných situací. Seminář seznamuje účastníky nejen s historií 

rodinných konferencí, ale hlavně klade důraz na předání zkušeností s využíváním 

tohoto přístupu v České republice. Absolventi se dozvědí, jak motivovat členy rodiny, 

aby využili nabídku uspořádání rodinné konference, jak probíhá celý proces, jakou roli 

zaujímá pracovník OPSOD, koordinátor rodinné konference a odborníci, jak uspořádat 

rodinnou konferenci v širokém kruhu rodiny a přátel a jak je to s přítomností dítěte. 

Součástí jsou praktická cvičení a ukázky kazuistik. 

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektorky:  Mgr. Gabriela Pavlíková a Mgr. Kateřina Martinková 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV 

 

 

 

 



22. 11. 2016 

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 účastníků 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 hodin, Hradec Králové 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektorky:  Mgr. Jana Ženíšková a Mgr. Olga Trunečková 

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

 

 

 

23. 11. 2016 

Jak motivovat děti k učení a rozvoji 
 

Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří pracují 

s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům v přípravě budoucích 

náhradních rodičů. 

Anotace semináře: Seminář vychází ze současných poznatků o vlivu pochval a odměn 

na další rozvoj dítěte. Vhodná výchovná komunikace může významně ovlivnit 

motivaci dítěte k učení, k soustavné práci na vlastním rozvoji, toleranci k druhým a 

snížení agresivních projevů. Seminář zahrnuje představení srozumitelného modelu 

základních principů a nácvik konkrétních postupů motivace dítěte ve výchovné 

komunikaci. 

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

Osvědčení: osvědčení o absolvování 

 

 

 


