
         FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR 
 

    Vás zve na dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ 

 
 

Termín:  13. 10. – 14. 10. 2022  
 
Místo konání:  Praha, Iris hotel EDEN, Vladivostocká 1539/2, Praha 10 

 
Čtvrtek 13. 10. 2022 

1100 - 1200 Prezence 

1200 - 1300 Oběd 
1300 - 1330 Zahájení, předání ocenění „Zlaté srdce“ 

 
1330 - 1400 Ing. Gabriela Štiková – Integrace dětí z DD do společnosti a jejich adaptace  

                        na trh práce – hlavní zjištění z výzkumu Persist 

 

1400 – 1730 Pavel Matys, DiS., MBA – „Sebepoškozování jako levná droga v současné 

                  společnosti“ 

Anotace: Sebepoškozování – jeden z fenoménů postmoderní doby. Vztah mezi fyzickým a 

psychickým strádáním, jejich vzájemná propojenost. Terapeutické metody s hlubším pohledem 

na konkrétní poruchy a rychlou návykovost. Příklady z praxe. 

 

1730 – 1800 Ing. Ludvík Jan, MBA, ředitel Lázní Kynžvart – Nabídka léčebných pobytů pro 

                  děti z dětských domovů hrazených zdravotní pojišťovnou 

 

1830   Večeře 

Pátek 14. 10. 2022 
 

0730 – 0830 Snídaně 

0830 - 0900 ADONAI for People, n.o. - Nabídka filmového workshopu pro dětské domovy 

                 „Okno dokořán“ 

 

0900 – 930 Mgr. Martina Horváthová, Dům zahraniční spolupráce Praha - Možnosti  

                krátkodobých zahraničních pobytů pro mladé lidi i pracovníky dětských  

                domovů 

                Erasmus+mládež a Evropský sbor solidarity 

 

930 - 1200  PhDr. Alois Daněk, PhD. „Dětský domov – možnosti a výzvy v české společnosti  

               21. století z pohledu vychovatele 

Anotace: Dětské domovy jako důležitá součást systému ústavní výchovy. Nedoceněná práce 

vychovatelů, kteří ochotně vykonávají svou náročnou profesi, kteří denně čelí výzvám práce 

s dětmi s celou škálou specifických vzdělávacích potřeb, s poruchami chování, s psychicky 

narušenými dětmi. Cílem příspěvku je představení vzdělávacích programů, které poskytují 

možnost orientace v aktuálních speciálně pedagogických otázkách. 

http://www.fddcr.cz/


Poplatky za seminář:   

S noclehem 
Dvou/třílůžkový pokoj: člen FDD: 2.900,- Kč  ostatní: 3.600,- Kč  

Jednolůžkový pokoj: člen FDD: 3.500,- Kč ostatní: 4.200,- Kč 

(cena zahrnuje lektorné, ubytování se snídaní, 1x oběd, večeře, 2 x coffeebreak) 
 

Bez noclehu   
člen FDD: 2 100,- Kč  ostatní: 2 800,- Kč  

(cena zahrnuje lektorné, 1x oběd, večeře, 2 x coffeebreak) 
 

Úhradu semináře proveďte, prosím, nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře 

převodem na účet č. 24839011/0100  Jako variabilní symbol uveďte IČO organizace, do 
zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka a přesnou fakturační adresu 

Vašeho zařízení. Potvrzení o úhradě Vám bude předáno při prezenci.  
Ve výjimečném případě lze poplatek uhradit v hotovosti přímo na místě. 
 
NA AKCI SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE na níže uvedeném odkazu:  

https://forms.gle/…EH8 

Nejpozději do 5. 10. 2022, případné dotazy zasílejte na adresu seminarefice@seznam.cz 
 

  

https://forms.gle/DoYieLLmKm2UUGEH8

