
 

 
 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ KURZ
 

Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD

Kdy: Úterý 10. 04. 2018 od 9:30 do 17:00 hod.
Kde: Karlovy Vary, prostory organizace Náhradním rodinám, o.p.s., Závodu míru 122, 
Stará Role (2. patro) 
 
Komu je seminář určen: Sociálním pracovníkům
 
Lektoři: Mgr. Ingrid Hanzlíková, DiS.
                Mgr. Zlata Brůžková
 
Anotace kurzu: Kurz přináší teoretické znalosti
případových konferencí s důrazem na zapojování dítěte do rozho
kurzu získá praktické dovednosti, jak během facilitace případové konference aktivně 
zapojovat děti. Seznamuje s 
je zapojit do procesu rozhodování během samotné konference.
účastníkům využití konkrétních praktických metod, postupů a nástrojů využitelných 
při vedení případových konferencí.
 
Rozsah kurzu: 8 hodin 
Max. kapacita semináře: 20 
Osvědčení: osvědčení o absolvování
jeho absolvování v celém rozsahu
Cena: 1 250,- Kč 
 
Přihlášky zasílejte na: recepce@nahradnimrodinam.cz
 
 
 

 

 

Sídlo: Plzeňská 33, 360 01 Karlovy Vary 

IČ:  29119332 DIČ: CZ29119332

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ KURZ

Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD
 

Úterý 10. 04. 2018 od 9:30 do 17:00 hod. 
Karlovy Vary, prostory organizace Náhradním rodinám, o.p.s., Závodu míru 122, 

Sociálním pracovníkům 

Mgr. Ingrid Hanzlíková, DiS. 
Mgr. Zlata Brůžková 

Kurz přináší teoretické znalosti o novém způsobu vedení 
důrazem na zapojování dítěte do rozhodování. Účastník 

kurzu získá praktické dovednosti, jak během facilitace případové konference aktivně 
 konkrétními postupy, jak děti připravit na setkání a jak 

je zapojit do procesu rozhodování během samotné konference. Kurz nabíz
účastníkům využití konkrétních praktických metod, postupů a nástrojů využitelných 
při vedení případových konferencí. 

 osob 
Osvědčení: osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu je možné získat p

celém rozsahu 

recepce@nahradnimrodinam.cz  
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o novém způsobu vedení 
dování. Účastník 

kurzu získá praktické dovednosti, jak během facilitace případové konference aktivně 
konkrétními postupy, jak děti připravit na setkání a jak 

Kurz nabízí 
účastníkům využití konkrétních praktických metod, postupů a nástrojů využitelných 

je možné získat pouze po 
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