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PROGRAM 

 

8:20 – 9:00  

Registrace účastníků 

9:00 – 10:15 První blok 

Úvodní slovo  

Představení projektu a spolupráce IDT (Mgr. Iva Koudelková, MMB) 

Výhody práce s celou rodinou zasaženou násilím (Mgr. Jana Levová, SPONDEA) 

Výzkum a podklady pro vznik manuálů pro profese (Mgr. Dagmar Rudická, Persefona) 

Představení programů pro osoby nezvládající agresi ve vztazích (Mgr. Eva Pospíchalová, 

SPONDEA, Mgr. Iveta Urbánková, Persefona) 

Diskuse 

10:15 – 10:30  

Přestávka  

10:30 – 11:45 Druhý blok 

Právní kontext pro nařizování programů na zvládání agrese ve správním i trestním řízení 

(Mgr. Michael Straka, AK Bruncko) 

Jak (se) motivovat pro práci s lidmi nezvládajícími agresi (Ing. Radovan Voříšek, Persefona) 

Diskuse  

11:45 – 12: 45  

Lehký oběd 

12:45 – 14:00   

Paralelní workshopy – pokud si přejete workshopů účastnit, je nutné se přihlásit ZDE. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTRE2NJU6ZnJ-p-pqy8sR8QRo1mhtBhwBgQTWIV1iA87beSw/viewform?usp=sf_link
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Témata paralelních workshopů 

1. Workshop „KONTEXTY VHODNÉ PRO PRÁCI S AGRESÍ V BLÍZKÝCH VZTAZÍCH – kdy program 

nařídit a kdy ne“ 

Je určený převážně kolegům, kteří se setkávají s více členy rodin zasažených násilím (např. při výkonu 

SPOD). Budeme společně diskutovat nad tím, kdy a v jakém kontextu je žádoucí nařizovat či 

doporučovat terapeutický program členu rodiny, který se dopouští násilí a kdy to naopak vhodné 

není. Podíváme se na dobré zkušenosti z praxe i obavy s tím spojené.  

Vedení workshopu: Jana Levová, Eva Pospíchalová, SPONDEA 

 

2. Workshop „MOTIVACE - PRÁCE S NEMOTIVOVANÝM KLIENTEM“ 

V rámci workshopu budeme pracovat především s vlastní zkušeností zúčastněných posluchačů. 

Budeme diskutovat o emocích a pocitech, se kterými se setkáváme při práci s touto cílovou skupinou. 

Vyzkoušíme si techniky, díky kterým lze pracovat s vlastní či klientovou (ne)motivací. 

Vedení workshopu: Radovan Voříšek, Adéla Klingelová, PERSEFONA 

 

3. Workshop „PRÁVNÍ PODKLADY PRO NAŘÍZENÍ PROGRAMŮ -  Jak odůvodnit rozhodnutí o 

uložení omezujícího/výchovného opatření“ 

Workshop bude zaměřen ryze prakticky – účastníci si budou moci na modelovém příkladu zkusit 
zformulovat odůvodnění pro uložení programu zvládání agrese, případně konzultovat reálné příklady 
z vlastní praxe.  

Vedení workshopu: Tereza Janíčková, Michaela Kršíková, PERSEFONA+SPONDEA 

V druhé části workshopů účastníky požádáme o zpětnou vazbu k připravovaným manuálům 

k tématu.  

 

Jak se na místo konference dostanete: 

Tram 2, 4, 11 od hlavního nádraží, zast. Tkalcovská.  

Placené parkoviště se nachází před OD Albert. Mapka ZDE. 

 

Těšíme se na Vás! 

https://goo.gl/maps/7VzVdjHg6wjJhKsA9

