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Nestátní zdravotnické zařízení Psychoprofi  s. r. o.,

jeho odborná zástupkyně a lektorka MUDr. Taťjana Horká 

a lektorka Mgr. Hana Poláková 

Vás srdečně zvou na podzimní sérii seminářů 

v rámci akreditovaného kurzu 

Komu je vzdělávání určeno

Vzdělávání je určeno pedagogům, psychologům, sociálním pracovní-

kům a jiným odborníkům a pracovníkům pomáhajících profesí, včetně 

vysokoškolských studentů těchto oborů. 

Forma a rozsah

Vzdělávací kurz v rozsahu 30 hodin má formu zážitkového, sebezkuše-

nostního semináře. Proběhne v sérii šesti skupinových podvečerních 

setkáních v období od 6. listopadu do 11. prosince 2012. Maximální 

počet účastníků ve skupině je 20 osob.

Termíny 

Úterky 6. 11.  |  13. 11.   |   20. 11.   |  27. 11.   |  4. 12.   |  11. 12.  2012 

– vždy od 16 do 21 hodin. 

Místo

Seminární místnost ve Slunečním domě (vchod z boku budovy do su-

terénu), Trávníky 31, Brno – Černá Pole. Tramvaj č. 9 a 11, zastávka 

Zemědělská.

Akreditace a osvědčení

Kurz je akreditován MŠMT ČR, č. j. 16808/2012-25-339. 

Účastník obdrží osvědčení o vzdělávání v akreditovaném kurzu při 

absolvování alespoň 80 % z celého jeho rozsahu. 

 

 s láskou
jdeme spolecne



N
ab

íd
ka

 a
kr

ed
it

ov
an

éh
o 

vz
dě

lá
vá

ní

 s láskou
jdeme spolecne Lektorky

MUDr. Taťjana Horká

dětská a dorostová psychiatrička, rodinná terapeutka, terapeutka 

pevným objetím a lektorka Školy lásky v rodině dle PhDr. J. Prekopové, 

zakladatelka a ředitelka NF J. Prekopové, odborná zástupkyně společ-

nosti Psychoprofi  s.r.o. Brno

Mgr. Hana Poláková

psychoterapeutka ve společnosti Psychoprofi , s.r.o. Brno, lektorka Školy 

lásky v rodině dle PhDr. J. Prekopové, iniciátorka, spoluautorka projektu 

Jdeme společně.

Kurzovné

4 800 Kč.  V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení a nápoje podáva-

né během seminárních setkáních. 

Kurzovné uhraďte na účet 39884800/2700 (UniCredit Bank, variabilní 

symbol datum narození). Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná 

registrace a úhrada předem, a to nejpozději do 25. 10. Lze vystavit 

i fakturu, obdržíte ji na prvním setkání. 

Přihlášky a informace

Ing. Zuzana Šmerková, tel.: 721 864 530, email: zsmerkova@email.cz

online přihlášky: www.prekopova-nadacnifond.cz

Cíl a náplň kurzu

Hlavním cílem vzdělávacího programu Jdeme společně s láskou 

je posílit kompetence odborníků a pracovníků v pomáhajících 

profesích (obzvláště těch, které přicházejí do kontaktu s dětmi) 

ve vztahu - zejm. sama k sobě, ke klientovi (dítěti, pacientovi) 

a k jeho rodině.  

Vzdělávací program Jdeme společně s láskou vychází z potřeb dnešní 

společnosti a reaguje na její aktuální, palčivé problémy, zejm. ve vý-

chově dětí, rozpadu rodin a odlidštění přístupu v institucích. Jeho 

účastníkům umožní nastolit vnitřní duševní pohodu, která bude 

harmonizovat s vnějším okolím, a povede k vzájemné spolupráci 

a propojování vlastních sil s ostatními ve směru nalézání opti-

málního řešení. 

Kurz je sestaven z části prožitkové a  teoretické.

Část prožitková je zaměřena především na práci s emocemi, na je-

jich hojení a péči o ně.

Zahrnuje především tyto oblasti:

Seberefl exe vlastních zážitků při výchově

Sebevýchova

Nácvik aktivního naslouchání, zrcadlení a emočních konfron-

tací, dále komunikačních interakcí, řešení vyhrocených situací, jak 

zacházet s konfl ikty a jak jim předcházet.


