
  
 
 

 

K I M 2020 

(komunikace – intervence – multidisciplinarita) 

 
Multidisciplinární setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní 

ochrany – supervize a akreditované vzdělávání 

 

 
Vážení kolegové, milé kolegyně, sociální pracovníci z oblasti sociálně právní ochrany dětí! 

 

 

Tak, jako každý rok, si Vás i letos dovolujeme pozvat na, v pořadí, již čtvrtý ročník 

multidisciplinárního supervizní vzdělávacího setkání sociálních pracovníků, kteří pracují 

s ohroženou rodinou a dětmi. Toto setkání se stalo velmi oblíbeným místem pro diskuzi 

odborníků a hledání řešení v náročných situacích v rámci případové práce.  

 
KDY: čtvrtek 26. března 2020  - pátek 27. března 2020 

KDE:  Horský hotel Čeladenka, Čeladná 809E, Čeladná  

 

 

Lektor a supervizor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA 
 

 

A na co se můžete těšit? 

 

Připraveny jsou dva odborné akreditované semináře, dále multidisciplinární týmová 

supervizní práce. Možnost domluvy individuální supervize či psychoterapeutické podpory. 

 

- Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání - 6 hodin 

– č. akreditace 2016/0765-SP 

- Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých - 6 hodin – č. akreditace 2016/0766-SP 

- Multidisciplinární supervize sociálních pracovníků z oblasti SPO  

 

 

Zájemce si může zvolit variantu: 

 

A. vydání osvědčení akreditovaného vzdělávání 12 hodin  

nebo  

B. vydání osvědčení na akreditované vzdělávání Rizikové chování dětí a mládeže 

v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání - 6 hodin – č. akreditace 2016/0765-SP 

+ osvědčení supervizní podpory 6 hodin  

nebo 

C. vydání osvědčení na akreditované vzdělávání Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých - 

6 hodin + osvědčení supervizní podpory 6 hodin  

nebo  

D. osvědčení o absolvování supervizní podpory 12 hodin. 

 

Svou volbu varianty uvede zájemce do přihlášky. 

 

 



  
 
 

PROGRAM: 

I. den  

  9.00 – 10.00 příjezd účastníků, ubytování, přivítání 

10.00 – 13.00  odborný blok I. 

13.00 – 13.30  přestávka - oběd 

13.30 – 18.30  odborný blok II. 

18.30 – 19.00  přestávka – večeře 

19.00 – 21.00  odborný blok III. - multidisciplinární setkání  

II. den 

08.30 – 12.30  odborný blok IV. 

12.30 – 13.00  přestávka - oběd 

13.00 – 15.00  odborný blok V.  

15.00 – 15.30 závěr, společné zhodnocení akce, rozloučení, odjezd účastníků domů 

 

Změna programu vyhrazena 

 

 

Účastníci si budou hradit: 

Účastnický poplatek ve výši 1.200,- Kč za osobu/pobyt. 

 

Ubytování, včetně snídaně formou teplého a studeného bufetu a místního poplatku, ve výši:  

 

dvoulůžkový pokoj     1.100,- Kč s DPH/osoba/noc, 

(s možností oddělených lůžek)  

jednolůžkový pokoj     1.200,- Kč s DPH/osoba/noc,  

 

Drobné občerstvení při odborných blocích zajištěno. 

 

Kapacita workshopu je 15 osob. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o vyplnění a zaslání 

přihlášky co nejdříve, nejpozději do pátku 28. 2. 2020, a úhradě poplatku a ubytování 

nejpozději do 6. března 2020. Pokud pro platbu vyžadujete fakturu, uveďte, prosím, do 

přihlášky fakturační údaje. 

 

V případě zájmu, vyplňte, prosím, přiloženou přihlášku, kterou zašlete na e-mail: 

info@nadlani.net. Další informace Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 732 705 543, 

kontaktní osoba: paní Jitka Špoková. 

 

Těšíme se na společné setkání s Vámi. 

 
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA 

Profesní profilace lektorky se zaměřuje zejména do odborné supervizní podpory pracovníků z různých oblastí 

(veřejná správa, školství, sociální a zdravotnická oblast, ziskový sektor apod.), je facilitátorkou (zejména 

případových konferencí), lektorkou akreditovaných seminářů. V rámci přímé práce s klientem je zaměřena 

především do oblasti psychoterapeutické práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, zejména z oblasti náhradní 

péče, sociálně slabých rodin a z oblasti rodin v a po rozvodu. Oblastí profesního zájmu jsou především práce 

s traumatem a vztahová témata. Je psychoterapeutkou, psycholožkou, etopedkou, psychopedkou, socioložkou. Je 

absolventkou psychoterapeutického výcviku ASTRA – DDP v terapii poruch attachmentu a vývojového traumatu 

dle Daniela A. Hughese, dále psychoterapeutického výcviku (1., 2. a 3.level) v narativním přístupu The Institute 

of Narrative Therapy London, komplexního psychoterapeutického výcviku pro práci s rodinou v systemickém 

přístupu Umění terapie (750 hodin) a absolventkou výcviku v integrované psychoterapii dle profesora Knoblocha. 

Má absolvován dlouhodobý supervizní výcvik u ASSP Bratislava a výcvik v krizové intervenci. V současnosti 

spolupracuje na významných projektech pro cílovou skupinu znevýhodněné děti a mládež a rodiny s dětmi, a to 

zejména jako odborný garant, metodik nebo psychoterapeut. Pracuje jako odborná asistentka na Pedagogické 

fakultě Ostravské univerzity, dále jako ředitelka organizace NA DLANI o.p.s. Zlín. 
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