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DOTEK JAKO LÉK 
ANEB JAK SKRZE SENZORICKOU STIMULACI PODPOROVAT LÉČBU PORUCH 

ATTACHMENTU 

Už Piaget tvrdil, že první formy inteligence jsou senzomotorické. U dětí jež zažily separaci, ztrátu, 

zneužití či zanedbání se vyskytují problémy s emočním a senzorickým zpracováním. Problémy se 

aktivují tehdy, když jsou vystaveny stresu a pocitům spojeným se zkušeností traumatu. Na semináři se 

dozvíme jaké možné senzorické typy dětí můžeme rozeznávat a skrze praktické zážitky podporovat 

typy kontaktu, které jsou pro léčivý vztah bezpečnými a u kterých je dobré být pozorní. 

 

Datum a čas: 12. 2. 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. 

 

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, první je „Bez bezpečí 

nelze růst“) 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

