
  

  

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

PRÁCE S DOSPÍVAJÍCÍMI V SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ – PŘÍKLADY 

DOBRÉ PRAXE 

Dovolujeme si vás pozvat na seminář zaměřený na téma práce s dospívajícími v SPOD. Cílem 

semináře je seznámit účastníky s příklady dobré praxe v oblasti práce s ohroženou mládeží napříč 

celou republikou. Seminář je zaměřen především na spolupráci a koordinaci v této oblasti, jako 

nezbytné předpoklady úspěšné pomoci klientovi – dítěti, dospívajícímu. Seminář by měl být pro 

kurátory především inspirací, jaké služby v ČR existují a jaké služby by mohli chtít ve svém regionu. 

Součástí semináře bude teoretické představení východisek práce s ohroženými dospívajícími, které 

povedou pracovníci Lumos.  

Seminář povedou lektoři z řad neziskových i příspěvkových organizací: středisek výchovné péče, 

nízkoprahových klubů pro děti a mládež a probačních úředníků a kurátorů pro mládež. Seminář je 

určen především pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí – kurátorům.  

 

Seminář organizuje mezinárodní organizace Lumos, která se zaměřuje na změnu systému péče o 

ohrožené děti. Jejím hlavním posláním je přispět ke změně systému péče o ohrožené děti tak, aby 

žádné dítě nemuselo žít v ústavu. Proto Lumos podporuje odborné pracovníky v celé České 

republice a přispívá tak ke zlepšování kvality služeb a práce s ohroženými dětmi.  

Seminář je pro účastníky zdarma. Na semináři je zajištěno občerstvení a lehký oběd. 

 

Seminář se uskuteční dne:  

30. 10. 2018 od 9:30 do 15:00 v Praze, Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2 

a  

20. 11. 2018 od 10:00 do 15:00 v Olomouci, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 

Olomouc, 2. patro, kongresový sál 

 

 

 

 

 

 



  

  

Přihlásit se na seminář v Praze 30. 10. 2018 můžete pomocí následujícího odkazu: 
 

Přihláška 30.10.2018-Praha 

 

Přihlásit se na seminář v Olomouci 20. 11. 2018 můžete pomocí následujícího odkazu: 
 

Přihláška 20.11.2018-Olomouc 

 

Přijetí přihlášek bude potvrzeno.  

 

Účastníkům bude vydáno potvrzení o účasti.  

 

Ohledně organizačních informací kontaktujte Pavlu Lopatkovou, pavla.lopatkova@wearelumos.org.  

Máte-li dotazy k obsahové části semináře, kontaktujte Alenu Svobodovou 

alena.svobodova@wearelumos.org.  

Těšíme se na setkání s vámi.  

Za Lumos  

Alena Svobodová 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LeRMLhz56E-bB5MsifpCFfIM23ZtJJhGnTCT7CTeggtUQTRWVzkwSFdDTjdOSEtVUFJLQUdMRDdZVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LeRMLhz56E-bB5MsifpCFfIM23ZtJJhGnTCT7CTeggtUMkYyTzAwRURFVDRINjVGUVM0N1RZWUdCSC4u
mailto:lopatkova@wearelumos.org
mailto:alena.svobodova@wearelumos.org


  

  

PROGRAM SEMINÁŘE 

Česká asociace streetwork, z. s.  

Mgr. Jiří Kocourek (Praha, Olomouc) 

Název prezentace: Streetwork online 

Anotace: Terénni ́práce s dětmi a mládezǐ ́přes internet. Provozujeme terénní nízkoprahové sociální 

služby formou virtuálního nízkoprahového klubu, který funguje na portálu www.jdidoklubu.cz. 

Čas prezentace: 30 minut 

 

Ratolest Brno, z. s., Úřad městské části Brno – Střed 

Mgr. Věra Růžičková, Bc. Helena Tománková Dis. (Praha) 

Mgr. BcA. Jiří Renza, Mgr. Michal Bělík (Olomouc) 

Název prezentace: Spolupráce Centra prevence a resocializace s kurátory SPOD – příklad dobré 

praxe na Brno-střed. 

Anotace: Příspěvek se věnuje spolupráci terapeutů Centra prevence a resocializace Ratolest Brno, 

z.s. s kurátory SPOD na městské části Brno-střed při realizaci preventivních a probačních programů 

pro nezletilé a mladistvé, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Kromě samotných programů 

budou popsány zejména konkrétní formy osvědčené spolupráce, které umožňují efektivní pomoc 

klientům těchto programů. 

Čas prezentace: 45 minut 

 

Salinger z. s., OSPOD Nový Bydžov 

Mgr. Tereza Maurerová, Mgr. Jan Kubinec (Praha, Olomouc) 

Název prezentace: Preventivní program pro děti a mládež  

Anotace: Představení skupinového programu, který má za cíl podpořit děti a dospívající k získání 

náhledu na řešení krizových situací, s kterými se mohou ve svém životě potkat. Seznámení s 

průběhem spolupráce s OSPOD a popis samotné realizace programu. 

Čas prezentace: 40 minut 

 

Proxima Sociale o. p. s.  

Filip Kadlec (Praha), Alžběta Černochová (Olomouc) 

Název prezentace: Kdo, s kým a proti komu? 

Anotace: Program Selektivní prevence je určen pro žáky 4. - 9. tříd, jeho cílem je zmírňovat či 

zastavovat projevy rizikového chování ve třídních kolektivech, kde jsou narušené vztahy, a 

http://www.jdidoklubu.cz/


  

  

zajišťovat tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí. Program Selektivní prevence je též 

zaměřen na kolektivy, ve kterých jsou pozorovatelné tendence k posunu norem chování (či jsou již 

posunuty). 

Čas prezentace: 30 minut 

 

SVP Alfa, Svitavy 

Mgr. Petr Dřínovský (Praha), Mgr. Jan Mazák (Olomouc) 

Název prezentace: Středisko výchovné péče coby střípek v mozaice péče o ohrožené děti 

Anotace: V příspěvku budou představeny různé formy poskytovaných služeb střediska výchovné 

péče s ohledem na míru intenzity podpory klientům. Také osvědčené možnosti spolupráce se 

školami, OSPOD a dalšími pomáhajícími institucemi. Na závěr pak zamyšlení nad otázkou, jakou roli 

by podle nás mělo středisko mít? 

Čas prezentace: 45 minut 

 

Maják o. p. s., Liberec, Probační a mediační služba ČR – středisko Liberec 

Petr Hampacher, Mgr. Jana Pospíšilová (Praha, tento příspěvek nebude v Olomouci) 

Název prezentace: Práce s mladistvými pachateli provinění v praxi nízkoprahových služeb 

Anotace: Jak může spolupracovat OSPOD, PMS ČR a nízkoprahový klub v lokalitě? Jaké možnosti 

využíváme, jak o spolupráci přemýšlíme a jak pečujeme o naše partnerství? Inspirace ze severu 

Čech aneb jak jsme se všichni odvážili vystrčit hlavu ze skleníku... Cílem příspěvku je prezentovat 

dobrou praxi spolupráce sítě služeb s mladistvými pachateli provinění na Liberecku.  

Čas prezentace: 45 minut 

 

Lumos Česká republika 

Alena Svobodová, Jindřich Racek (Praha), Hana Solařová, Michaela Svobodová (Olomouc) 

Název prezentace: Proč děti zlobí? 

Anotace: Teoretická východiska práce s ohroženými dětmi a mládeží a prevence institucionalizace.  

Čas prezentace: 30 minut 


