
 
 
 
 

Více informací a přihlašování od dubna 2018 na www.sos-vesnicky.cz a www.attachment.cz. 

Základní informace o výcvicích pro odborníky pracujícími s dětmi, 

které trpí poruchami attachmentu 
 

První běh obou výcviků je plánován na podzim 2018, první setkání pravděpodobně v listopadu. 
Přesné termíny budou zveřejněny co nejdříve, nejpozději do června 2018. Oba výcviky se budou konat 
v Praze 

I. Poradenská výcviková skupina 
Výcvikový program je určen těm odborníkům, kteří poradensky pracují s dětmi s poruchami 

attachmentu a s jejich rodinami 

Program výcviku 
• teorie attachmentu, komplexní vývojové trauma a jeho vliv na vývoj mozku dítěte 
• poruchy chování u dětí s komplexním vývojovým traumatem, vhodné výchovné intervence,  

terapeutické rodičovství 
• práce s traumatem, zpracování historie dítěte a kontakt dítěte s biologickou rodinou 
• dítě s poruchami attachmentu ve škole  
• principy specializovaných terapeutických metod využívaných při práci s dětmi s poruchami 

attachmentu : dyadická vývojová psychoterapie, terapie hrou, filiální terapie, theraplay, 
dotyková terapie 

• supervize  
 
Akreditace/certifikáty 

• připravujeme akreditaci MPSV 
 
Rozsah a struktura výcviku: 

• celkový rozsah výcviku 192 hodin 
• osm třídenních setkání, data jednotlivých setkání budou upřesněna 
• doba trvání výcviku 18 měsíců 
• max. 20 osob v jedné výcvikové skupině 
• účastnící obdrží výukové materiály k jednotlivým setkáním 
• předpokládá se individuální studium zadaných materiálů mezi jednotlivými setkáními  

 
Cena výcviku 
Náklady výcviku významným způsobem pokrývají SOS dětské vesničky ze svých zdrojů, proto je 
možné nabízet účast za mimořádně výhodnou cenu. Předpokládaná cena pro účastníky bude 
15 000 Kč. 
 
Podmínky přijetí do výcviku 

• poradenská práce s dětmi s poruchami attachmentu, přímá práce s náhradními rodinami 
• s přihlášenými účastníky proběhne během léta 2018 přijímací pohovor, data budou upřesněna 

 
Lektoři 
Odbornými garanty výcviku budou PhDr. Jana Kovařovicová a PeaDr. Petra Pávková, které mají 
mnoholeté zkušenosti v oblasti práce s dětmi s poruchami attachmentu.  
Pro jednodenní seminář budou přizváni zahraniční trenéři DDP (jména  budou upřesněna po domluvě 
s prezidentem DDP Network Dr. Danielem Hughesem) 

http://www.sos-vesnicky.cz/
http://www.attachment.cz/


 
 
 
 

Více informací a přihlašování od dubna 2018 na www.sos-vesnicky.cz a www.attachment.cz. 

 

II. Terapeutická výcviková skupina 
Výcvikový program je určen těm odborníkům, kteří terapeuticky pracují s dětmi s poruchami 
attachmentu a s jejich rodinami. Během výcviku je vyžadována přímá práce s klienty. 
Výhodou pro účast je předchozí absolvování dlouhodobého sebezkušenostního terapeutického 
výcviku. 
 
Obsah výcviku 

• teorie attachmentu, komplexní vývojové trauma a jeho vliv na vývoj mozku dítěte 
• diagnostika poruch attachmentu u dětí a u dospělých 
• výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii zajišťovaný certifikovanými lektory z DDP Network  
• principy dalších specializovaných terapeutických metod využívaných při práci s dětmi 

s poruchami attachmentu: terapie hrou, filiální terapie, theraplay, dotyková terapie 
• práce s traumatem, zpracování historie dítěte a kontakt dítěte s biologickou rodinou 
• dítě s poruchami attachmentu ve škole 
• supervize  

 
Akreditace/certifikáty 

• mezinárodní certifikáty DDP I a DDP II (https://ddpnetwork.org/professionals/training/) 
 
Rozsah  a struktura výcviku: 

• celkový rozsah výcviku  280 hodin včetně supervize  
• 11 setkání ( 9x 3 dny, 2x 4 dny), data jednotlivých setkání budou upřesněna 
• doba trvání výcviku 24 měsíců 
• max. 20 osob v jedné výcvikové skupině 
• účastnící obdrží výukové materiály k jednotlivým setkáním 
• předpokládá se individuální studium zadaných materiálů mezi jednotlivými setkáními, práce 

v peer skupinách a terapeutická práce s klienty 
 

Cena výcviku 
Náklady výcviku významným způsobem pokrývají SOS dětské vesničky ze svých zdrojů, proto je 
možné nabízet účast za mimořádně výhodnou cenu. Předpokládaná cena pro účastníky bude 25 000 
Kč. 

 
Přihlašování 
Přihlašování bude možné od dubna 2018 s uzávěrkou na počátku července. S přihlášenými účastníky 
proběhne přijímací pohovor během léta 2018.   
 
Lektoři 
Odbornými garanty výcviku budou PhDr. Jana Kovařovicová a PeaDr. Petra Pávková, které mají 
mnoholeté zkušenosti v oblasti práce s dětmi s poruchami attachmentu. Pro představení jednotlivých 
technik terapie poruch attachmentu budou přizváni specialisté. 
Budou přizváni zahraniční trenéři DDP (jména budou upřesněna po domluvě s prezidentem DDP 
Network Dr. Danielem Hughesem). 
 
 

http://www.sos-vesnicky.cz/
http://www.attachment.cz/
https://ddpnetwork.org/professionals/training/

