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ZPRACOVÁNÍ HISTORIE DÍTĚTE II. 
ANEB JAK MLUVIT S DÍTĚTEM O JEHO HISTORII A JAKÝM ZPŮSOBEM? 

Druhá část přednášky ohledně toho, jak mluvit o historii dítěte a je to vůbec potřeba? Je třeba mluvit i o 

složitých věcech? Jak pomoci dítěti vyrovnat se s traumatickými událostmi? Jaké jsou vhodné techniky 

zpracování historie? Prostor bude pro Vaše otázky i sdílení. 

 

Datum a čas: 11. 2. 2020 od 9:00 – 13:00 

 

Lektorka: PaeDr. Petra Pávková 

 Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě 

se věnuje pěstounským a osvojitelským rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich 

biologickými příbuznými a na zpracování složité historie dětí. Absolvovala výcvik dyadické vývojové 

psychoterapie (DDP). Pracuje v organizaci Sefam, z. s., spolupracuje s různými doprovázejícími 

organizacemi. 

 

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 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: „Zpracování historie 2020“. 

 

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

mailto:martin.triebenekl@sos-vesnicky.cz

