
Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost  
Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. 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. 

 

24. 10. 2017 
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 vyučovacích hodin, Pardubice 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektorky:  Mgr. Gabriela Pavlíková a Mgr. Kateřina Martínková 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV 

 

25. 10. 2017 
Jak od malička 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: Rozumový rozvoj dítěte je základem pro jeho budoucí samostatný 

život. Současné poznatky ukazují, že vrozená schopnost rozvíjet se v oblasti 

inteligence je velmi vysoká. Seminář nabízí poznání základních principů a nácvik 

konkrétních postupů, které se opírají o psycho-pedagogický model a propracovanou 

metodiku R. Feuersteina. Součástí semináře je praktická ukázka této metody. Principy 

jsou představeny srozumitelným a na každodenní praxi zaměřeným způsobem.  

 
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 

 

 

 

http://www.amalthea.cz/
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10. 11. 2017 
Komunikační dovednosti, komunikační pravidla, psychická zátěž 
 
Seminář je určen: rodičům/pěstounům a všem, kteří pracují s dětmi nebo dospělými    

i těm, kteří chtějí pracovat se sebou samým. 

 

Anotace semináře: Seminář je postaven na základech teorie komunikace, ale pracuje   

i s formou sebezkušenostních a interaktivních technik ve skupině. Od úvodu do 

problematiky provází posluchače komunikačními pravidly, dobrodružstvím neverbální 

komunikace. Zabývá se problematikou vlivu stresu na člověka z pohledu dopadů 

různých komunikačních stylů. Obsahuje seznámení s technikami zvyšování odolnosti 

proti stresu, kritizování a přijímání kritiky. 

 

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice 

Cena: 1 600,- Kč 

Lektorka: Mgr. Lenka Velebná 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

Osvědčení: osvědčení o absolvování 

 

 

 

 

14. 11. 2017 
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 

Osvědčení: osvědčení s akreditací MPSV 

Max. kapacita semináře: 16 účastníků 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29. 11. 2017 
Komunikace a výchova dítěte v období dospívání, rizika v tomto 

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

s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům v pří-pravě budoucích 

náhradních rodičů, pedagogům. 

 

Anotace semináře: Období dospívání je plné změn tělesných, psychologických             

i vztahových. Obvykle to není pro rodiče i dospívající snadná fáze. Je dobré být na krizi 

dospívání připraveni, snažit se porozumět tomu, co se může odehrávat v dospívání 

dítěte a mít po ruce některé principy a pravidla, která mohou být pro rodiče či 

pěstouny vodítkem pro výchovu v nesnadném období. Seminář zahrnuje vývojový 

model a techniky komunikace s dítětem v období dospívání. 

 

 

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 

 

 

 


