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Akreditace:
Společně k bezpečí, instituce akreditovaná MŠMT pro DVPP, IČO: 27054705
Kontakt:
Objednávky vyřizuje Mgr. Kateřina Pospíšilová
Tel.: +420 774 709 773;
e-mail: pospisilova@spolecnekbezpeci.cz

ANOTACE PROGRAMŮ

Jak vést třídnickou hodinu (akreditace MŠMT v systému DVPP)
- prostor pro nerušené, pravidelné setkání třídního učitele se „svojí“ třídou
Lektorka: Mgr.Martina Grohmanová, speciální pedagožka a etopedka, učitelka matematiky a
zeměpisu
Komu je seminář určen: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a gymnázií
Obsah:
- motivace pedagoga a pedagogického sboru k práci se vztahy ve třídě
- autorita z pozice moci nebo z pozice vlivu a její projevy ve skupině
- práce v komunitním kruhu a její pravidla
- skupinová dynamika (souhrn vzájemných sil a protisil působících ve společném
sociálním prostředí)
- atmosféra ve třídě a její projevy
- projevy interakce třídního učitele a žáků
- spolupráce naproti soutěžení
- respektování druhého člověka a vzájemný respekt ve skupině
- rozvoj osobnosti dítěte
- komunikační dovednosti
- sociálně - psychologické aktivity a hry pro posílení vztahů ve třídě
Časový rozsah: 5 vyučovacích hodin
Základní cena: 6.000 Kč
Poznámka: Seminář je možné realizovat v dojezdové vzdálenosti 80 km od Vrchlabí v
Krkonoších

Subkultury - styly mládeže (akreditace MŠMT v systému DVPP)
Lektorka: Mgr. Kateřina Pospíšilová, historička se zaměřením na vývoj moderních
společností. Svou znalost subkultur v ČR zakládá nejen na studiu teorie, ale také na osobních
zkušenostech a stálých kontaktech s prostředím některých subkultur.
Komu je seminář určen: všem, kteří pracují s dětmi a mládeží (pedagogům, sociálním
pracovníkům…)
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Obsah:
- co je a není subkultura (základní pojmy: subkultura, kontrakultura, zájmy, „wannabe“ atd.)
- přehled zásadních a největších subkultur (hip hop/rap a vše co do toho patří vč. graffiti,
skinheads a ska, punk a levicovou alternativu, techno, emo a gothic style), ke kterým se hlásí
dnešní mládež
- charekteristika jednotlivých stylů (vizáž, hodnoty, životní styl, hudební proudy, atd.) –
ukázky hudby, vizáže , tance (využití internetu a vlastních nashromážděných ukázek) –
identifikace příslušnosti ke skupině, vnější znaky, východiska
- klasifikace rizikového chování mládeže u jednotlivých stylů (sebepoškozování, rizikové
chování, návykové látky a závislostní chování, pohyb v rizikovém prostředí klubů apod.)
- rizika vs. nejčastější mýty.
Rozsah: 4 hodiny (4x60 minut)
Základní cena: 6.000 Kč
Poznámka: Seminář je možné realizovat kdekoliv v ČR. Pokud je dojezdová vzdálenost větší
než 200 km od sídla Společně k bezpečí, cena se nayvšuje (domluvou).

Sociální vyloučení a etnicita: Romové a Cikáni – známí i neznámí
(akreditace MŠMT v systému DVPP)
Lektoři: doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D., ředitel Ústavu etnologie FF UK
Mgr. Lenka Jakoubková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Komu je seminář určen: všem, kteří pracují v oblasti sociálního začleňování (sociální
pracovníci, úředníci, učitelé, policisté, strážníci…)
Obsah:
- Sociální vyloučení, sociálně vyloučené lokality, kdo v nich žije a proč. Příčiny sociálního
vyloučení.
- Tradiční Romská kultura z pohledu sociální antropologie (příbuzenství, rodina, rituální
(ne)čistota).
- Komunikace – základní zásady.
- Romština - jazykové minimum.
Rozsah: 5 hodin (5x60 minut)
Cena: 8.000 Kč
Poznámka: Seminář je možné realizovat kdekoliv v ČR. Pokud je dojezdová vzdálenost větší
než 200 km od sídla Společně k bezpečí, cena se nayvšuje (domluvou).
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Finanční gramotnost
Lektorka: Ing. Lenka Jelínková, ekonomka, pedagožka
Komu je seminář určen:
· všem, kteří se chtějí naučit plánovat své měsíční příjmy a výdaje
· chtějí se alespoň zhruba orientovat v rozsáhlé nabídce finančních i nefinančních institucích,
které nabízejí různé finanční produkty
· chtějí znát nejvýhodnější zajištění pro svůj další život, možná řešení v různých životních
situacích
· znát rodinné hospodaření a rozpočet a naučit se s ním pracovat ( i děti jsou součástí)
. seminář je možné uspořádat pro pedagogy (v rámci akreditovaného programu Jak učit
právní vědomí, akreditace MŠMT pro DVPP), sociální pracovníky, pěstouny…
Obsah:
1) Hospodaření domácnosti, peníze, příjmy
2) Výdaje domácnosti a jejich členění
3) Jak naučit hospodařit i naše děti
4) Co nabízí finanční sektor: spoření, půjčky, pojištění - jak se v tom vyznat
5) Rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN
6) Jak nenaletět podvodným nabídkám podomních prodejců
7) Co je majetek – hmotný a duševní
8) Uzavírání smluv
9) Práva a povinnosti spotřebitele
10) Reklama – jaký má vliv na náš život, cílové skupin
Rozsah: 4 hodiny (4x60 minut)
Základní cena: 6.000 Kč
Poznámka: Seminář je možné realizovat v Libereckém, Ústeckém, Středočeském,
Královéhradeckém kraji a v Praze.
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