
Porozumění vlivu války na děti a dospělé
Jak děti reagují na krizi
Co je psychologická první pomoc pro děti a proč je potřeba
Přístupy zohledňující trauma – jak rozpoznat trauma a náležitě na něj reagovat
Postupy péče a ochrany sebe sama a zvládání stresu
Překonávání jazykových bariér 

V rámci školení se seznámíme s těmito tématy:

POZVÁNKA
na prezenční školení pro osoby pracující s UA uprchlíky

 a dalšími osobami s jakýmkoli traumatem na téma 

Psychologická první pomoc a trauma-respektující přístupy 
nejen při práci s uprchlíky

Realizováno za podpory UNICEF.

KDY a KDE:

Rodinné centrum Pastelka, nám. Karla IV. 4, Brno-Líšeň
9:00 - 16:00, Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová

28. 2. Koměříž

6. 3. Brno

Klubíčko Kroměříž, Albertova 4062/8, Kroměříž
9:00 - 16:00, Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová

Sít pro rodinu, z.s., Truhlářská 24, 110 00 Praha 1
9:00 - 16:00, Mgr. Petra Janatová

10. 3. Ústí nad Labem

21. 3. Praha

Rodinné centrum Slunečník, z.s., Důlce 3092/74, 400 01, Ústí na Labem
9:00 - 16:00, Mgr. Petra Janatová



Realizováno za podpory UNICEF.

Účastníci obdrží také publikaci „Pojďme si hrát! Kartičky aktivit“ 
v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení.

Školením provedou:

Mgr. Petra Janatová
Vystudovala Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce na Univerzitě J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem. Pracovala jako sociální pracovnice se specializací rodiny s dětmi. Je
manažerkou Koordinační skupiny péče o prorodinnou politiku města Ústí nad Labem. V r. 2018
založila Spolek SILNÁ RODINA. V minulém roce absolvovala školení školitelů v tématu
„Psychologická první pomoc a postupy zohledňující trauma u nejmenších dětí a jejich pečovatelů“,
které pořádal UNICEF ve spolupráci s mezinárodní organizací ISSA (International Step by Step
Association).

Mgr. Bc. Petra Kuhejdová Halířová 
Vystudovala Filozofickou fakultu a Fakultu sociálních studií MU v Brně. V minulosti
pracovala jako učitelka a odborná asistentka na vysoké škole. Posledních 12 let se
pohybuje v prostředí neziskového sektoru. V současné době působí v Síti pro rodinu, z. s.
jako krajská koordinátorka, lektorka, kariérová poradkyně a supervizorka. V minulém
roce absolvovala školení školitelů v tématu „Psychologická první pomoc a postupy
zohledňující trauma u nejmenších dětí a jejich pečovatelů“, které pořádal UNICEF ve
spolupráci s mezinárodní organizací ISSA (International Step by Step Association).

ZDARMA.Školení jsou

PŘIHLÁŠENÍ ZDE.

28. 2. Koměříž

6. 3. Brno
PŘIHLÁŠENÍ ZDE.

PŘIHLÁŠENÍ ZDE.

10. 3. Ústí nad Labem

21. 3. Praha
PRIHLÁŠENÍ ZDE.

Maximální počet účastníků je 12.

https://www.issa.nl/
https://www.issa.nl/
https://forms.gle/LMW4DWJQyrhY7RaQ6
https://forms.gle/HZnaosAZW83uDwVv9
https://forms.gle/yeg4J5u1NGZnFhm39
https://forms.gle/mBjM1gMDkbGWS8zU6

