
 

 

 

 

  

 

 

Institut doprovázení dítěte – Child Guidance, ŠAFRÁN dětem, o.p.s. 

zve 

sociální, zdravotnické, pedagogické pracovníky, policisty, soudní vykonavatele a další odborníky pracující 
s dětmi na seminář 

 
Jak naslouchat a respektovat názor dítěte procházejícího 

složitou životní situací a krizí v tranzitní péči 
 

Vzdělávací program reaguje na analýzu vzdělávacích potřeb z terénu. Pracovníci, kteří přicházejí s našimi 
dětmi do kontaktu, často reflektují ve svých připomínkách nedostatek komunikačních technik a nástrojů 
pro intenzivní práci s dětmi a obtíže při navazování vztahu s dětskými klienty. Pracovníci mají často pro 
svou nezkušenost obavy z vedení hlubších hovorů s dětmi. Často je pro ně obtížné zorientovat se ve 
vyjádření dětí, která mohou působit chaoticky a ambivalentně.  

 

PROGRAM:   
 

 Krize při přechodové situaci, práce s nejistotou a úzkostí dítěte, práce s potřebou jistoty a bezpečí. 

 Mezioborová komunikace v krizových situacích, akutní krize, zajištění potřeb dítěte v akutní krizi. 

 Dítě v měnícím se prostředí. Naslouchání dítěti, zjišťování jeho názorů. 

 Děti raného věku v tranzitní péči.  
 

PRO KOHO? 

Workshop je určen odborníkům (pedagogové, policisté, sociální pracovníci, soudní vykonavatelé, 
zdravotničtí pracovníci), kteří se dostávají do kontaktu s dětmi v náročných životních situacích změn a 
přechodů – odebírání dětí z rodin, přechodů z jedné formy péče do jiné – např. z ústavní péče do 
náhradní rodinné péče. Workshop čerpá z několikaleté zkušenosti organizace pracující s dětmi v těch 
etapách jejich života, ve kterých zažívají nelehké změny (tranzitní péče, děti v přechodových situacích). 
Tyto změny mohou mnohdy vyústit v psychickou krizi. Pracovníci, kteří přicházejí s dětmi  
v přechodových situacích do kontaktu, by měli umět dítě na tuto náročnou etapu jejich života připravit. 
Zároveň by jim měli umět pomoci s adaptací na nové prostředí.  

Kurz je zakončen praktickou zkouškou. 
 

Celková časová dotace: 8 hodin 
Cena kurzu:   1600 Kč 

Poplatek zahrnuje lektorné, materiály v češtině a slovenštině, speciální materiály pro doprovázení, 
občerstvení. Cestovné, ubytování a stravné si hradí účastníci sami, resp. vysílající organizace 


