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Seminář pro rodiny s dětmi v NRP 
 

  Místo konání:  Litoměřice, Diecézní dům kardinála Trochty 

   Komenského 4, 412 01 Litoměřice 

 Termín konání: sobota 27. 4. 2019, 9:30 - 16:30 

 Lektor:  Ing. Štěpánka Janstová             

 Cena:  350,- Kč za dospělou osobu  

  150,- Kč za každé dítě    

 

Téma:  PREVENCE NEŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ  

– DROGOVÁ A SEXUÁLNÍ PROBLEMATIKA 

 

 Lektor:   
 

Ing. Štěpánka Janstová pracuje od roku 1999 ve školství, prevencí sociálně-patologických 

jevů se zabývá od roku 2003. Absolvovala specializační studium pro metodiky prevence  

ve školství. Ve Spolku Kvalitní život má na starosti prevenci sociálně-patologických jevů 

v mateřských a základních školách, poradenskou činnost v oblasti podávání projektů  

a mentorskou činnost v oblasti bezpečného klima ve třídách a dětských kolektivech. 

  
 

 Obsah semináře: 
 

„Závislost“ – věc veřejná i soukromá a co s tím… 
 

Obsah bloku je zaměřen na prevenci návykových látek v gesci rodiny. Účastníci se 

seznámí s legálními i nelegálními návykovými látkami a jejich účinky na lidský organismus. 

Dále se budeme věnovat právní stránce věci a možným důsledkům pro zúčastněné. 

Rozebereme způsoby komunikace a jednání s experimentátorem a závislým a možnosti 

první pomoci v akutních případech intoxikace. 
 

Vztahy a sex ……….náctiletých 
 

Je název bloku, který přibližuje srozumitelnou formou to, co by děti měly vědět o 

partnerství a sexu od svých blízkých. Bude řeč o tom, jak mluvit s dětmi vztazích mezi 

pohlavími, o předčasném navazování sexuálních kontaktů, ochraně před početím a 

důsledky, které jejich neuvážené jednání má pro ně samotné a pro jejich rodinu. 

V průběhu bloku si rozebereme ukázkovou kauzuistiku a v případě zájmu provedeme 

praktický nácvik vedení rozhovoru s …náctiletým na dané téma. 

 
 

Pro děti bude zajištěn celodenní program odpovídající jejich věku. 
 

Pro účastníky semináře bude zajištěno drobné občerstvení. 
  

 Na seminář je nutné se předem přihlásit!  

 Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity,  jinak nejpozději do 5. 4. 2019 

 na adrese: 

 koci@cpnrp.cz nebo vopelkova@cpnrp.cz,  731 557 681, 416 533 554.  
 
   

 Těšíme se na setkání s Vámi 

         za CPNRP Charlota Kočí 

           vedoucí vzdělávání 
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