
 

Oblastní sdružení Asociace manželských a rodinných poradců „Severní Čechy“ ve spolu práci s Poradnou 
pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.  

pořádají kurz akreditovaný MPSV  

 

 „Vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte“  

 
„Hlavním cílem kurzu je přiblížit účastníkům jednotlivé aspekty vývoje dítěte, zmapování vývoje 

jeho vztahu k oběma rodičům, nahlédnutí do vývoje rodiny jako celku a zmapování 

nebezpečných situací, které vznikají během rozpadu rodiny. Lektoři nabídnou možnosti, jak 

pracovat s rodinou, nebo s dítětem během a po rozvodu“ 

 

Témata kurzu – vývoj dítěte, vývoj rodiny jako celku, nebezpečné situace, které vznikají během 
rozvodu, práce s rodinou během rozvodu, vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte 
 
Kurz je určen manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním 
pracovnicím, pedagogickým pracovníkům a studentům, zajímající se o oblast práce 
s dospívajícími klienty 
 
Časová dotace kurzu: 8 hodin 
 
Lektoři kurzu: Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cichák 

- rodinní terapeuti, pracovníci SKT Liberec 
  

Kurz je akreditován u MPSV č. A 2018/0720-SP/PC/VP 
 
Termín: 23. 10. 2019 od 8:30 
 
Místo konání: Kinosál FOKUS, Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01 (2. patro) 
 
Cena kurzu: 1500,- (750,- pro členy AMRP ČR a studenty) 

- V ceně je zahrnuto malé občerstvení vč. oběda ve Fokus kafe, výběr jídel bude upřesněn 
před konáním kurzu  

 

 

Za Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.                                                Za oblastní sdružení AMRP „Severní Čechy“ 

                        Bc. Barbora Vančurová                                                                                       PhDr. Milena Chadimová  

     koordinátorka projektů, sociální pracovnice                                                                                předsedkyně 

 

 



 

Důležité informace 

Způsob přihlašování:  

Přihlášení probíhá online na následujícím odkazu: 

https://www.survio.com/survey/d/P9G1W4U2A2L9Y9W6M 

Je možné se přihlásit nejpozději do 22. 9. 2019. Upozorňujeme, že kapacita kurzu je omezena 

a přihlášky budou registrovány v došlém pořadí. Přihláška je považována za závaznou po 

zaplacení kurzovného.  

  

Způsob úhrady kurzovného: 

Kurzovné uhraďte převodem na účet 2200632474/2010 

- Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení 

 

Kontaktní osoby: 

Zděnka Jakubová, Bc. Barbora Vančurová 

- V případě dotazů využijte e-mail poradna.ul@centrum.cz nebo telefonní číslo 

475 216 504 
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