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TÉMA: Zdravý životní styl rodiny s dětmi

DATUM: 21.10.2018 od 08.45 do 11.45                  HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: Hotel Zlatý Lev Louny

LEKTOR: Ing. Eva Tamara Talomi, PhDr.

ODBORNOST: 
Psycholog a pedagog
Akreditovaný lektor MPSV

PRAXE: 
Členka dozorčí rady Fondu ohrožených dětí
Ředitelka Ústavu pro aplikace psychosociálních studií
Externí vyučující pro PVŠPS v programech sociální práce a sociální služby

ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ: osoby pečující o nezletilé dítě v pěstounské nebo poručnické péči

PODMÍNKY:  Účastníci  vzdělávací  přednášky budou aktivně  naslouchat  lektorovi.  Pro ověření 
pochopení  probírané  látky  budou  moci  klást  dotazy  k  tématu  a  tím  si  budou  moci  přiblížit  
probíranou teorii své výchovné praxi.

ANOTACE:
Rodina  je  základní  přirozenou  sociální  skupinou  a  správně  fungující  rodina  je  optimálním 
prostředím,  ve  kterém  si  jedinec  osvojuje  životní  hodnoty  nejpřirozenějším  a  nejúčinnějším 
způsobem.  Je  nutné  uvést  skutečnost,  že  právě  rodina  je  prostředím,  kde  se  formují  názory  a 
postoje. Rodina tedy bývá prostředím, které zásadním způsobem determinuje i náhled na otázky 
udržování zdraví, přijetí nemoci a následných léčebných postupů, dále zdravý životní styl.

Při uplatňování holistického přístupu k jedincům v oblasti prevence a podpory zdraví se ukazuje 
jako důležitá zásada respektovat úlohu kulturních hodnot komunity a příslušnost k jednotlivým 
náboženstvím, která jsou významným determinantem lidského chování.

CÍL:
-Pozitivní  postoj  k  podpoře  zdravého  životního  stylu,  který  je   projevem  zdravotní  kultury 
jednotlivce, skupiny i celé společnosti
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Během školení je zajištěno hlídání dětí.
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