Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů
Lohniského 843, 152 00 Praha 5, Česká republika, tel.: +420 604 888 141
e-mail: seminar@cevap.cz , www.cevap.cz

Praha 23.9. 2009

Věc: Seminář „Rizikové chování dospívajících a jeho prevence“ – 10. ročník
Vážení přátelé!
Rádi bychom Vás pozvali na v pořadí již 10. ročník odborného semináře Rizikové chování dospívajících a
jeho prevence, který se bude konat ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu (Praha 10, Šrobárova 48,
budova č. 11 –v sousedství Vinohradské nemocnice, cca 5 minut pěšky od metra A -stanice Želivského), ve dnech
21.-23.10. 2009.
Letošní seminář je součástí vládní kampaně STOP násilí na dětech pod záštitou ministra pro lidská
práva Michaela Kocába.
Problematice násilí páchané na dětech v prostředí rodiny, školy a společnosti včetně krizové intervence a
interdisciplinární spolupráce bude věnován celý první den. Dále se seznámíte s vývojovými poruchami u
dospívajících, poruchami příjmu potravy. Nahlédneme do oblasti transakční analýzy v přednášce Poselství
rodičů, životní scénáře, možnost změny.
Tradičně jsme pro Vás vybrali vysoce erudované a zkušené odborníky a věříme, že pro Vás seminář, tak jako
každoročně, bude velkým přínosem ve Vaší práci s dětmi a dospívajícími a nabídne Vám četné inspirace pro
kvalitní realizaci rámcových vzdělávacích plánů v oblasti témat Člověk a jeho svět a Člověk a společnost.
Seminář poskytuje mnohé inspirace pro průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy.
Dále si Vás dovolujeme upozornit, že se s naší činností můžete blíže seznámit na webových stránkách:
www.cevap.cz . Najdete zde přehled činnosti CEVAP ve výročních zprávách 2005-2008.
Těším se na další spolupráci.
S pozdravem
MUDr. Marcela Rozehnalová
Výkonná ředitelka CEVAP

Odborný seminář „Rizikové chování dospívajících a jeho prevence" – 10. ročník
(Státní zdravotní ústav, 21.-23.10.2009)
Jde o krátkodobý odborný seminář, který je určen metodikům prevence sociálně patologických jevů,
zdravotníkům, pedagogům, výchovným a sociálním pracovníkům a nevládním organizacím, zabývajícím se
problematikou primární prevence rizikového chování dospívajících.
Termín : 21.-23.10.2009
Místo konání: Státní zdravotní ústav, Praha 10, Šrobárova 48 (velká posluchárna, budova č. 11)
Číslo kursu: 906
Účastnický poplatek: 2 100 Kč
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Úhrada poukázkou nebo převodem nejpozději do 16.10. 2009. Při registraci předložte, prosím, doklad o
zaplacení.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 129 621 369 / 0800
konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 906+datum narození účastníka
(např. je-li účastník narozen 10.4.1962, bude variabilní symbol 906100462)
Stornopoplatky při zrušení účasti: týden před zahájením – 20% účastnického poplatku
3 dny před zahájením – 50% účastnického poplatku
vden konání kurzu – účastnický poplatek nevracíme
Stornopoplatky není nutné platit v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka.
Pokud by seminář byl zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám účastnický poplatek vrácen v plné výši.
Závazné přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do 16.10. 2009 na mailovou adresu: seminar@cevap.cz
Do předmětu uveďte označení SEMINÁŘ 906
Rovněž se můžete přihlásit přes www.cevap.cz , kde v aktualitách najdete pozvánku s přihláškou.
Nemáte-li možnost elektronické pošty, můžete poslat přihlášku jako obyčejnou listovní zásilku na adresu: CEVAP,
Lohniského 843, Praha 5, 152 00. Na obálku uveďte rovněž zřetelné označení: SEMINÁŘ 906.

Informace:
MUDr. Marcela Rozehnalová tel: 604 888 141, rozehnalova@cevap.cz

Občerstvení během dne zajištěno.
Předběžný obsah semináře:

•

Interpersonální formy násilí na dětech v rodině, škole, komunitě a společnosti - definice, identifikační
markery, detekce. Krizová intervence. Využití dramatické výchovy.
(MUDr. Eva Vaníčková, CSc. - 3. LF UK Praha)

•

Poselství od rodičů, životní scénáře, možnosti změny
(PhDr. Blanka Čepická, klinická psycholožka, psychoterapeutka, PTSTA(EATA), teaching supervizor EAS a
ČIS.)

•

Poruchy příjmu potravy a poruchy chování u dospívající mládeže
(MUDr. Lubomír Hadaš,PhD., LF UK Hradec Králové )

•

Násilí a kriminalita páchané dětmi a na dětech v rodině a ve škole. Interdisciplinární spolupráce.
(pplk.PhDr. Alena Plšková, policejní rada na Policejním prezidiu PČR - specialista na problematiku trestné
činnosti páchané na dětech a dětmi , domácí násilí do roku 1975 - 2007,
souběžně přednášející pro Institut mezioborových studií - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - sociální patologie
a typologie výchovných potíží - dosud)

•

Sexualita a zodpovědnost
(MUDr. Marcela Rozehnalová, CEVAP)
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Program:
21.10.2009
8,00 - 9,00 Registrace
9,00 – 13,00 Odborná sdělení (MUDr. Eva Vaníčková)
13,00 – 14,00 Přestávka
14,00 – 18,00 Odborná sdělení (Mjr. PhDr. Alena Plšková)
22.10.2009
9,00 – 13,00 Odborná sdělení (PhDr. Blanka Čepická)
13,00 – 14,00 Přestávka
14,00 – 18,00 Odborná sdělení (MUDr. Lubomír Hadaš)
23.10.2009
9,00 – 13,00 Odborná sdělení (MUDr. Marcela Rozehnalová)
13,00 – 14,00 Přestávka
14,00 – 14,30 Závěr semináře, vydání osvědčení
…………………………………………………………………………………………………………

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
10. ročník odborného semináře Rizikové chování dospívajících a jeho prevence
( SZÚ, 21.10.-23.10.2009)
Číslo kursu: 906
Účastník semináře
Jméno

Příjmení

Titul

Datum
narození

Fakturační adresa - adresa zaměstnavatele, školy, organizace:
(slouží pro vystavení dokladu o zaplacení účastnického poplatku)

Název organizace

IČO

Číslo účtu, z kterého proběhla
platba

Ulice, č.p.
Variabilní
symbol

Město

PSČ

Datum úhrady účastnického
poplatku

Kontakt:
Adresa

Tel._domů

Tel._do_práce

E-mail

Mobilní telefon

Fax

Úhrada: * převodem
poštovní poukázkou
KS uveďte 0308, VS 906+datum narození účastníka
(např. je-li účastník narozen 10.4.1962, bude variabilní symbol 906100462)

* nehodící se škrtněte
Datum:

Podpis:

…………………………………………………………………………………………………………
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Případné ubytování si účastníci zabezpečují sami. Pro zájemce uvádíme některé možnosti.
Ubytování:
Koleje UK Praha, Švehlova kolej, ul. Slavíkova (metro A – nám. Jiřího z Poděbrad – 5 min od metra). Rezervace
na telefonu 222724923, 222724115. Cena ubytování 225 Kč/osoba/noc.
Penzion Jana, Dykova 20, Praha 10, 101 00 (cca 15 minut pěšky od SZÚ). Rezervace na telefonu 222515224,
222514467, 222511777, 222512597.
Podrobnosti na http://hotely.jsc.cz/hotels/hotel.php?huid=101&lang=en nebo http://www.hostel.cz/cz/h-dm.asp . Cena
ubytování + snídaně od 315,- Kč/osoba/noc.
Hostel Sport Praha, Na Nivách 15, 140 00 Praha 4, email: rezervace@hostelsport.cz , www.hostelsport.cz, tel.
241482669. Cena ubytování od 299,-Kč/osoba/noc
A pension metro Flora ,∗∗∗Chrudimská 3, Praha 3 – Vinohrady, 130 00 (stanice metra A Flora, cca 10 minut pěšky
od SZÚ). Rezervace na telefonu 272742433. Podrobnosti na www.hotel.cz/apension . Cena ubytování od 670,Kč/osoba/noc.
Hotel ILF ∗∗,∗Budějovická 15/743, Praha 4 – Michle, 140 00 (stanice metra C Budějovická). Rezervace na telefonu
261 092 370, 373. Podrobnosti na http://www.ipvz.cz/
Hotel Velodrom, Praha 10, Nad Třebešínem III ( cca 15 minut pěšky ze stanice Želivského, metro A). Cena
ubytování od 280,- Kč/osoba/noc. Rezervace na telefonu 274 770 737. podrobnosti na www.hostel.cz/cz/hvelodrom.asp
Další levné ubytování: http://web.edb.cz/spus , www.hostel.cz - seznamy kolejí, hostelů a ubytoven.
MHD v Praze: při vyhledávání spojení MHD po Praze doporučuji www.dp-praha.cz .
Mapy Prahy: www.mapy.cz nebo na http://mapy.atlas.cz
Telefonní seznam: http://phone.quick.cz
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