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27. - 28. 11. 2020, Praha 

____________________________ 

Komu je seminář určen ? 

Všem těm, kteří pracují se skupinami dětí či mládeže, případně se na takovou práci 

připravují, tedy: 
 

● učitelům 

● lektorům 

● sociálním pracovníkům 

● vedoucím skupin dětí či mládeže 

● studentům v přípravě na výše uvedené profese 

● a všem dalším příbuzným profesím či zaměřením 

_____________________________ 

Co budeme sebe-zažívat ? 

V individuálních i skupinových aktivitách (za občasného teoretické rámování a 

doplňování) budeme po 16 hodin prozkoumávat následující oblasti: 
 

● uvědomovat si typy dětí a dospívajících, které ve své práci vnímáme jako náročné 

● odhalovat situace vznikající při práci se skupinou, které vnímáme jako nesnadné 

● zocelovat se do náročných situací s dospělými pečujícími osobami dětí a mladistvých 

● vnímat své potřeby a očekávání, které máme vůči sobě a svým kolegům 

________________________________________________ 

Na co v našich seminářích klademe důraz ? 

● Propojujeme teorii s praxí - zastáváme názor, že správná teorie je taková, která je              

ověřitelná a uplatnitelná v praxi, vycházíme z našich zkušeností i zkušeností ostatních            

kolegů, které v rámci seminářů vzájemně sdílíme. 

● Pracujeme s konkrétními kazuistikami - konstruované modelové příklady dokáží dobře          

ilustrovat teorii, práce s faktickými kazuistikami ale umožňuje propojovat teorii s aktuální            

praxí již v procesu učení se novému a lépe se tak připravit na budoucí reálné situace. 

1 Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP 



 

● Interaktivita, reflexe - naše zkušenosti nás vedou k poznání, že proces učení se a              

vzdělávání je efektivnější, pokud je dialogický, reflektující aktuální potřebu vzdělávaného. 

______________ 

Kdo jsme ? 

Proxima Sociale o.p.s. 
Poskytuje sociální služby komunitního charakteru více než 25 let, a sice v následujících oborech 

a odvětvích: 

* Primární prevence (MŠ, ZŠ, SŠ) 
* Selektivní prevence (ZŠ) 
* Vzdělávání pedagogů (DVPP) 
* Příměstské tábory 

* Adaptační kurzy 

 

* Azylový byt 
* Krizová pomoc 
* Občanská poradna 
* Sociálně-aktivizační služby 

* Nízkoprahové programy pro děti a 

mládež 
* Probační program 

 

Alžběta Černochová 

● Sociální pedagogika Mgr. (FF UK), Pastorační a sociální práce Bc. (ETF UK), Sociální             

pedagogika, filozofie a teologie DiS. (VOŠ JABOK) 

● Systemická supervize a koučování - komplexní výcvik supervizorů a koučů,         

Sebezkušenostní skupinový psychodynamický psychoterapeutický výcvik s nadstavbou      

práce s problémovými skupinami / třídami, krizová intervence, komunikační dovednosti v           

práci s klientem a další… 

● Vedoucí koordinátorka a lektorka programu Selektivní prevence, konzultantka v oblasti          

školství zaměřené na práci s kolektivy a podpory pedagogických pracovníků,lektorka a           

metodička programů pro mladistvé, kteří jsou v ústavní výchově, lektorka adaptačních           

kurzů, lektorka akreditovaných kurzů MŠMT v rámci DVPP. 18 let profesní praxe            

zaměřené na práci s dětmi, mladistvými a v posledních letech i s pedagogickými           

pracovníky. 
 

Filip Kadlec 

● Psychologie, spec. pedagogika (PedF UK, FF UK), Pedagogika volného času (TF JČU) 

● Výcviky a kurzy krizové intervence, sebezkušenostní psychodynamický výcvik pro práci s           

problémovými kolektivy, výcviky a kurzy systemické a narativní terapie,... 

● 14 let profesní praxe s dětmi, dorostem, rodiči a pedagogy – individuální a skupinový              

terapeut pro děti a dorost, lektor a metodik programů selektivní prevence, růstových a             



 

podpůrných skupin pro děti a mládež, lektor adaptačních kurzů, terapeutických,          

zátěžových, zážitkových výjezdů a kurzů, lektor dalšího vzdělávání pedagogických         

pracovníků 

_______________________________ 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

Datum konání: 27. - 28.11.2020 – vyplněnou závaznou přihlášku zaslat do 
31.10. 
začátek – pátek 8.30, konec – sobota 16.15 

Místo: Kutilova 3061/2, Praha 4 – Modřany (viz. mapa níže) 
detašované pracoviště Proxima Sociale – TVM Tower 

Cena: 2 900 kč/ jedna osoba 
Datum splatnosti je do 10.11.2020 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Václavské náměstí 42, 
Praha 1 
číslo účtu: 35–5842040247/0100 
Variabilní symbol: 272020 (datum začátku vzdělávání, rok) 
Při platbě do textu prosím napište své jméno a jméno organizace 
Storno poplatky:  
Do 4 prac. dnů před zahájením tj. 23. 11. 2020 vracíme 20% ceny.  
Do 6 prac. dnů před zahájením tj. 20. 11. vracíme 50% ceny. 
Do 8 prac. dnů před zahájením tj. 17.11. vracíme 100% ceny.  
 

Kapacita: 9 – 15 účastníků 

Možnost stravování, 
služeb: 

V docházkové vzdálenosti (do 100m od objektu) 
● restaurace Labe 
● potraviny – Billa, Kaufland 
● drogerie – Teta 
● lékárna – Dr. Max 
● bankomaty – ČSOB, Česká spořitelna, Moneta 

Možnost parkování: V ulicích přilehlých objektu (tato část Prahy je bez parkovacích zón) 

Doprava na místo: Cíl – Bus zasávka „Labe“ 
● autobusy 139, 150, 157 – nejsnáze ze zastávky Kačerov 

(metro linka C – červená) – 10 minut jízdy 
◦ na Kačerov nejsnáze metrem 

▪ z Hlavního nádraží a Florence linka C - červená 
▪ z Černého mostu, Masarykova nádr. (Nám. Republiky), Na 

Knížecí (Anděl), Smíchovského nádraží, Zličína – po lince B – 
žlutá – a následně přestup na linku C (přestupní stanice Florenc) 

 
 



 

________________________ 

KUDY K NÁM 

 

 

 

V případě otázek, nejasností či nesnází volejte na tato telefonní čísla: 

Alžběta Černochová - tel: 777 471 805 

Filip Kadlec – tel: 773 267 436 

  

Na setkání se těší 

Filip Kadlec & Alžběta Černochová 
  
  
  

 


