
                                                                                                   

V Praze dne 4. 4. 2016 

 

Pozvánka na odborný seminář 

"Hrajeme si s příběhy" 

 

 
Organizace HoSt Home-Start Česká republika ve spolupráci s CEKAS při NVF, o.p.s. si vás dovolují 
pozvat na odborný seminář věnovaný  projektu „Hrajeme si s příběhy“, který realizují v rámci malého 
grantového schématu CZ 04 FM EHP 2009-2014. 
 
Cílem seminářů je: 

� představit inovativní způsob zjišťování názoru a informací u dětí ve věku 0 - 6 let pomocí 
metody "Hrajeme si s příběhy" 

� prezentovat pomůcky a metodické materiály 
� informovat o zkušenostech při ověřování metody v terénní práci 

Odborný program garantuje Mgr. Alžběta Candia Muñoz, ředitelka HoSt. 
 
Seminář se uskuteční ve dvou termínech:   12. května 2016, od 10.00 – 16.00 hod. 

23. června 2016, od 10.00 – 16.00 hod. 
 
Místo konání: Velká aula JABOK - přízemí (http://www.jabok.cz/galerie/velka-aula)  
 Salmovská 1538/8, Praha 2 -  blízko Karlova náměstí  
 
Účastnický poplatek: ZDARMA (realizace seminářů je plně hrazena z rozpočtu projektu) 
 
PŘIHLÁŠKU na seminář, případně aktualizované informace o seminářích najdete na  
www.cekas.cz v sekci Aktuality. V sekci Probíhající projekty se dozvíte více informací o projektu 
„Hrajeme si s příběhy“. 
 



                                                                                                   

 

"Hrajeme si s příběhy" - nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů 
Projekt je financovaný z malého grantového schématu programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP 2009-2014. 
 Národní vzdělávací fond, o.p.s. – Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS), www.cekas.cz 

Spolek HoSt Home-Start Česká republika, www.hostcz.org 

 

Předběžný program semináře: 
 
9.30 – 10.00  prezence účastníků 
 
10.00    dopolední program (vývoj hraček pro práci v rodinách, praktická ukázka, diskuze, 

reflexe pracovnic z terénní práce, prezentace fotek, informace k realizaci všech aktivit 
v projektu) 

 
12.00 – 13.00  oběd formou studeného bufetu (v průběhu celého dne bude zdarma k dispozici káva, 

čaj, voda, drobné sladké a slané pohoštění) 
 
13.00    odpolední program (metodické pomůcky – příručka, průvodce, obrázkové karty a 

jejich ukázky, včetně workshopu pro účastníky) 
 
Ukončení semináře nejpozději v 16.00. 
 
Podrobný program obdrží přihlášení účastníci mailem včas před konáním semináře. 
 
Kontakty: semináře organizačně zajišťuje CEKAS při NVF, o.p.s.  
 
Organizační zajištění, přihlašování účastníků – Martina Zahradníková a Zora Fídlerová 
   
  +420 224 500 519  
  +420 224 500 558 
 

 zahradnikova@nvf.cz 
 fidlerova@nvf.cz  
 

 
 

Na setkání s vámi se těší realizační tým projektu 
 
 


