
      

POZVÁNKA 
 

na workshop 

Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči  
 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči“, který 
povedou lektorky MPSV Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová a Mgr. et Mgr. Bohuslava Janků. 
 
Cílem workshopu je interaktivní formou podpořit sociální pracovníky v práci s ohroženými dětmi, 
které žijí buď ve své biologické rodině, nebo rodině náhradní. Účastníci workshopu budou 
seznámeni s následujícími tématy:  

 Co je attachment a jak se utváří? 

 Který typ attachmentu je pro dítě (ne)bezpečný a proč? 

 Jaké důsledky dítěti přináší nenaplnění citové vazby?  

 Jak attachment ovlivňuje budoucí partnerství/rodičovství? 

 Jakým způsobem můžeme pomoci podpořit a posilovat vztah mezi dítětem a jeho pečující 

osobou? 

 Jakou síť pomoci máme k dispozici? 

Komu je workshop určen?  
Akce je určena všem sociálním pracovníkům, kteří pracují s ohroženými dětmi a rodinami, 
pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí a pracovníkům doprovázejících organizací.  
 
Termíny a místa školení: 
2. října 2018, Ústí nad Labem, místo bude upřesněno (v čase od 10 do 17 hodin) 
3. října 2018, Plzeň, místo bude upřesněno (v čase od 10 do 17 hodin) 
19. října 2018, Olomouc, místo bude upřesněno (v čase od 10 do 17 hodin) 
23. října 2018, Praha, místo bude upřesněno (v čase od 10 do 17 hodin) 
24. října 2018, Pardubice, místo bude upřesněno (v čase od 10 do 17 hodin) 
7. listopadu 2018, České Budějovice, místo bude upřesněno (v čase od 10 do 17 hodin) 
12. listopadu 2018, Brno, místo bude upřesněno (v čase od 10 do 17 hodin) 
13. listopadu 2018, Ostrava, místo bude upřesněno (v čase od 10 do 17 hodin) 
  
Setkání se koná v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany 
dětí realizovaného MPSV. Kapacita školení je omezena 40 účastníky. Místa budou rezervována 
podle okamžiku přihlášení. Školení je pro účastníky bezplatné. 
 



      

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději 14 dní před konáním konkrétní akce na adresu 
tereza.cerna@mpsv.cz. S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Veroniku Wiedermannovou: 
veronika.wiedermannova@mpsv.cz. 
 
 
Těšíme se na Vaši účast.           
 

    Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová 
vedoucí oddělení  
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