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Vážení členové a přátelé klubu náhradních rodin

Věc : Pozvánka     na   přednášku o empatické komunikaci – úterý 18. prosince od 17. hod.  

dovoluji si vás pozvat na předvánoční setkání klubu s přednáškou pro pěstouny, osvojitele a 
žadatele  o náhradní  rodinnou péči,  která  se  bude věnovat  tématu:  „Zásady a praktický nácvik  
empatické komunikace (Rogersovský přístup) II. část“.  V rámci setkání obdrží každá rodina od 
našeho sdružení malý dárek.

Přednášející: Mgr. Zuzana Nováková – psycholog

Vystudovala  Filozofickou  fakultu  Univerzity  Karlovy  v  Praze  -  jednooborová  psychologie  se 
zaměřením na klinickou psychologii.

Dosavadní praxe:

FNKV  Onkologická  klinika  –  psycholog,  EA-  Vyšší  odborná  škola  sociálně  právní  –  psycholog,  vyučující 
psychologických předmětů, Sdružení pro protidrogovou prevenci – psycholog, lektorka, předsedkyně sdružení
Nadační fond onkologie Královské Vinohrady – psycholog, předsedkyně správní rady, Anima – psychologická poradna 
– psycholog, Azylový dům pro děti – psycholog, Romské občanské sdružení – psycholog,  Vyučující Vyšší odborné  
školy sociální práce Česká evangelická akademie Praha.

Specializační kurzy, výcviky, semináře:
Psychoterapeutická intervence u onkologicky nemocných,  Protidrogová prevence,  Světová konference protidrogové 
prevence, Kurs Eriksonovské hypnózy, Pomoc obětem domácího násilí, Výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené 
na člověka – Rogersovský přístup (PCA Institut Praha; V.Junková, G. Langošová, J. Holeyšovský), 

Členství :
Česká psychoterapeutická společnost
Společnost pro studium a léčbu bolesti

Během setkání bude připraveno drobné občerstvení (káva, čaj) pro účastníky, uvítáme pokud nás 
potěšíte i něčím dobrým od vás z domova.

Zájemce prosíme, aby předem potvrdili svoji účast.

                                          Těšíme se na na vás.

     Tato aktivita je součástí projektu:

     "Podpora náhradních rodin v Ústeckém kraji", který spolufinancuje          

     Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci podpory rodiny.

Přednáška je organizována v rámci Projektu "Podpora náhradních rodin v Ústeckém kraji" - služby skupinové poradenství dle §11 c) zákona  

359/1999 Sb. "...přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou". 


