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AGRESE JE OK 
ANEB JAK POMOCI PĚSTOUNŮM A NÁSLEDNĚ DĚTEM LÉPE ZVLÁDAT AGRESIVNÍ 

A KONFLIKTNÍ SITUACE 

Obsahový harmonogram: 

• Úvodní část: Vzájemné představení skupiny, monitorování potřeb účastníků a jejich reálných 

problémových situací. 

• Teoretická a praktická část: 

o Definování vzteku, agrese a násilného chování, představení metod, jak rozpoznat ztrátu kontroly 

sám nad sebou, zvědomění si vlastních spouštěčů vzteku a nastolení řešení, jak mohu své 

impulzy zvládat, dále tipy, jak mohu v rámci prevence těmto "vzteklým" situacím předcházet při 

výchově dětí. 

o Perspektiva "očima dítěte" + techniky - jak děti zacházejí se vztekem, jak jim pomoci takové 

situace zvládat + užitečné techniky a práce s příběhem. 

• Závěrečná část – kazuistická: Co situaci předcházelo, jak byla v reálu řešena a jaké to mělo důsledky, 

co by se případně dalo udělat jinak a efektivněji. 

 

Datum a čas: 27. 3. 2020 od 9:00 – 16:00 

 

Lektorka: PhDr. David Čáp, Ph.D. 

• Vystudoval speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii (výchovu a vzdělávání dětí s poruchami 

chování) na PedF UK v Praze a dále psychologii na FF UK v Praze. Absolvoval pětiletý systematický 

výcvik v Gestalt terapii (Dialog - CZGPTI, Brno). Téměř sedm let pracoval s dětmi a dospívajícími s 

problematickým chováním a jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. Nyní se kromě psychologické 

podpoře a poradenství věnujw podpoře zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a školství, přednáší na 

katedře psychologie na FF UK v Praze. 

 

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. 

 

Časový harmonogram: 

• 9:00 – 10:45 přednáškový blok 

• 10:45 – 11:15 coffee break 

• 11:15 – 13:00 přednáškový blok 

• 13:00 – 14: 00 pauza na oběd 



 

 

2 / 2  Láskyplný domov pro každé dítě 

• 14:00 – 16:00 přednáškový blok 

 

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

bezplatně. Pro ostatní 1200,- Kč za celý výcvikový modul (dvě setkání) za osobu nebo 1800,- 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: „Agrese je OK“. 

 

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

mailto:martin.triebenekl@sos-vesnicky.cz

