Motto:
„Děti nemají problémy, ale jen
dovednosti, které se zatím nenaučily.“
(Ben Furman)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na další běh úspěšného
výcviku v programu s mezinárodní certifikací

(, Belgie)

KIDS‘ SKILLS – NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÁ
PRÁCE S DĚTMI, RODIČI A KOMUNITOU
Pro koho je výcvik určen?
Pro lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky,
pedagogy, kouče a další pomáhající profesionály, kteří pracují s dětmi.
Co se naučíte?
Výcvik se zaměřuje na praktický trénink přístupu zaměřeného na řešení při práci
s dětmi, rodiči a komunitou. Hlavním východiskem je model Kids‘ Skills vytvořený
Dr. Benem Furmanem a jeho spolupracovníky ve Finsku. Účastníci si model zažijí
na sobě (sebezkušenost), seznámí se praktickým způsobem s „filosofií“ celého
přístupu a budou mít možnost trénovat jednotlivé dovednosti. Při supervizi budou
mít účastníci příležitost přinést vlastní případy z praxe a získat nové podněty.
Absolventi výcviku mohou získat mezinárodní certifikát Kids‘ Skills kouče
(ambasadora).
Kdo výcvik povede?
Lektorský tým je tvořen certifikovanými trenéry Kids‘ Skills, výcvik vedou: PhDr.
Daniel Žákovský, Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., PhDr. Michal Věžník a Bc. Pavel Vítek.
Program výcviku:
Výcvik se skládá ze šesti dní (48h) a je rozdělen následovně:
• Sebezkušenost – zážitek na sobě (1. den)
• Základní principy a filosofie přístupu zaměřeného na řešení (2. den)
• Jednotlivé techniky a postupy Kids‘ Skills (3. – 4. den)
• Supervize případů účastníků (5. den)
• Prezentace případů z praxe – obhajoby (6. den)
Termíny:
Aktuální termíny jsou uvedeny na webu www.dalet.cz v sekci vzdělávání.
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Kontakt:
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.,
Nádražní I 697,
783 53 Velká Bystřice
E-mail: info@dalet.cz
Tel.: (+420) 604 736 465
Web:
www.dalet.cz
www.kidsskills.cz

Místo konání:
Republiky).

Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min. pěšky od Náměstí

Akreditace: Výcvik je akreditován na MPSV ČR.
Jak se přihlásit?
Vyplněnou přihlášku je možné posílat průběžně. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje
pořadí přihlášení. Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz v sekci „vzdělávání“.

