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Pomoc dětem nás spojuje už 50 let 

DÍTĚ ZÁVISLÝCH RODIČŮ 

Vzdělávací modul pro pěstouny, osvojitele nebo zájemce o náhradní rodinnou 

péči.  

Témata 

 Jak se projevuje a s čím se potýká dítě 
rodičů závislých na návykových látkách? 

 S čím se ve své praxi péče o takové dítě 
můžeme setkat a jak s těmito dětmi 
pracovat? 

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO MODULU 

Modul seznamuje posluchače se specifiky těhotných žen - uživatelek návykových látek, zejména 

nealkoholových a nelegálních látek. Dále pak seznamuje s přímými (bezprostředními) i nepřímými 

(dlouhodobými) dopady na dítě závislých rodičů a představuje možnostmi tyto dopady pozitivně ovlivnit.  

 
LEKTORKA 

PhDr. Ilona Preslová 

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 

dále působí jako psychoterapeutka, adiktoložka a supervizorka. V 

současné době pracuje jako odborný garant programů pro rodiče 

uživatele a jako vedoucí projektu Centra komplexní péče o dítě v 

Sananim z.ú. Rovněž působí ve své Soukromé psychologické praxi. 

Je lektorkou přípravných kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou 

péči, dále garantem a lektorkou řady kurzů, odborným asistentem na 

1. lékařské fakultě UK a autorkou řady odborných materiálů a 

metodických podkladů. Dlouhodobě se zabývá otázkami významu 

rodiny a rizikových faktorů ve vývoji dítěte. 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

Prostory SOS Přístavu, Lahovská 85, Praha 5 – Lahovice. Místo je dobře dostupné autem ze 
Strakonické ulice nebo z pražského okruhu. Parkování je možné přímo v objektu nebo v přilehlé ulici. 
Pro spojení MHD využijte bus ze Smíchovského nádraží do zastávky Lahovice.   

  



 

 

2 / 2  Láskyplný domov pro každé dítě 

CENA 

Pro pěstouny, kteří mají s SOS dětskými vesničkami uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče 
bezplatně. 

Pro ostatní 1200,- Kč za celý výcvikový modul za osobu nebo 1800,- Kč při účasti partnerů/manželů. 
SOS dětské vesničky může na žádost rozhodnout o snížení účastnického poplatku. 

Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti na místě nebo bankovním převodem na účet 
č. 109144809/0300, do zprávy pro příjemce, uveďte, prosím, vaše jméno a text: „Dítě závislých rodičů 
listopad 19“. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

Vzdělávací modul má 4 vzdělávací hodiny. 

Termín je: 23. 11. 2019 v čase od 9.00 do 13.00 hod. 

 
Pro přihlášení, prosím napište na mailovou adresu martin.triebenekl@sos-vesnicky.cz text: 
 
Přihlašuji se na vzdělávací modul „Dítě závislých rodičů 19“. 
 
Souhlasím, aby SOS dětské vesničky, z.s. se sídlem Strakonická 98, Praha 5 - Lahovice, IČ: IČ: 00407933, ve 
smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával osobní údaje uvedené v této přihlášce za 
účelem registrace na výcviku. Tyto údaje budou SOS dětskými vesničkami, z.s. zpracovány po dobu konání 
vzdělávacího modulu. 

 jméno, příjmení, 

 kontaktní telefon 
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