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BEZ BEZPEČÍ NELZE RŮST 
ANEB JAK SKRZE SENZORICKOU STIMULACI PODPOROVAT LÉČBU PORUCH 

ATTACHMENTU 

Ztráta pocitu bezpečí zpochybňuje bytí dítěte. Co se děje v mozku při pocitu ohrožení a strachu? Jak to 

ovlivňuje sebevnímání dítěte, z pohledu vnímání vlastního těla a tím i schopnosti vnímat realitu? Jak je 

důležité rozpoznat různé signály vyrovnávajících obranných strategií dítěte v úzkosti, či jak konkrétně 

dosycovat pocit bezpečí? 

 

Datum a čas: 29. 1. 2020 od 9:00 – 13:00 

 

Lektorka: Bc. Šárka Francírková 

 Specializuje se na terapeutickou mediaci / vztahy, tělo, prostředí. Má mimo jiné 10 let zkušeností s přímou 

terénní prací s dětmi (0-18let) včetně dětí se speciálními potřebami a 15 let přímé práce s tělem. 

 

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. 

 

S sebou: Deku, polštářek, 2 žinky nebo 2 ponožky pro práci, karimatku. 

 

Harmonogram: 

 9:00 – 10:45 přednáškový blok 

 10:45 – 11:15 coffee break 

 11:15 – 13:00 přednáškový blok 

 

Cena: Pro pěstouny, kteří mají s SOS dětskými vesničkami uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče 

bezplatně. Pro ostatní 2400,- Kč za celý výcvikový modul senzorické stimulace (dvě setkání) za osobu nebo 3600,- 

Kč při účasti partnerů/manželů. SOS dětské vesničky mohou 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: „Bez bezpečí nelze růst“. 

 

Přihlášení: Pro přihlášení, prosím napište na mailovou adresu martin.triebenekl@sos-vesnicky.cz 

mailto:martin.triebenekl@sos-vesnicky.cz

