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Pozvánka na vzdělávací seminář s názvem 

Poslušnost dětí aneb limity ve výchově  

(časová dotace 24 vzdělávacích hodin) 

 

Datum konání:  8.- 10.12.2017 
Začátek:  v pátek 15.30 hodin          Ukončení:  v neděli 16.30 hodin 
 
Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163 
Ubytování bude zajištěno buď přímo v našem vzdělávacím středisku, nebo v hotelu. Stravování 
probíhá formou cateringu. 

V pátek a v neděli bude seminářem provázet Aleš Dietrich, akreditovaný lektor NRP, 
mediátor rodinných vztahů, facilitátor případových konferencí, otec a pěstoun 14 ti dětí. 
V sobotu pozvání k lektorování semináře přijal PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., dětský 
psycholog, který se kromě jiného zabývá psychologií rodiny a náhradní rodinnou péčí. 

Anotace: Požádala jsem pana doktora o anotaci semináře s názvem Poslušnost dětí aneb 
limity ve výchově – zde vám dávám k dispozici jeho odpověď:  
 
„Když jsem dělal školení na počítače, říkal jsem tam účastníkům, že počítač je neposlouchá, 
protože ho nemají rádi. I ten tupý stroj pozná, že ho nemáme rádi! O dětech to platí 
stonásob. Zejména u malých. Problém citové retardace je, že skoro dospělé dítě je na tom 
citově jako pětileté. Rodiče s ním odmítají zacházet jako s pětiletým a ono se odmítá chovat 
jako 17leté... V rozvedených rodinách a samozřejmě i v náhradních rodinách se to těmito 
nedospělými dospělými jen hemží. Laskavá citlivost vůči limitám druhého - ať je to dítě, 
partner zaměstnanec či jen člověk na ulici - je jednou z met zralé dospělosti, protože 
nezřídka to znamená, že snášíme slabosti druhých na svůj úkor. A to dokáží jen zralé 
osobnosti. Nezralé jen mávají bumážkou a domáhají se (řekněme, že marně) svých práv a 
nároků...“  S úctou jk 

Cena za 24 hodinový seminář je i s kompletním servisem za jednu dospělou osobu 5300 Kč. 

Za jedno dítě 3560 Kč (komplexní doprovodné služby pro děti osob pečujících). 

Platby předem na účet vítáme. Možno uhradit fakturou po absolvování semináře i zaplatit 
hotově na místě oproti dokladu. 
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Přihlášku zašlete co možná nejdříve, najdete ji na našich webových stránkách nebo ji vyplňte 

přímo v elektronickém formuláři na www.jduzavami.cz. Vyhrazujeme si právo seminář 

odvolat, bude-li méně účastníků než deset. 

Na setkání s vámi se těší  
 

Aleš a Monika Dietrichovi 
. 

  A&M 
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