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SEMINÁŘ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ 
 

 

Snažíte se být úspěšnými rodiči?  

Snažíte se rozumět svým dětem a být jim dobrým průvodcem životem? 

 

A přesto se Vám občas stává, že si nevíte rady … 

 
Na semináři se poučíte o tom, jak účinně vynaložit své úsilí: 

 ...jak reagovat na dětské zlobení a konfliktní situace? 

 ...jak učit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat pořádek a disciplínu, ať už doma 

či ve škole, nebo na veřejnosti?  

 ..jak zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a 

v celé rodině? 

 

Seminář se koná v salónku hotelu U Růže ve Slavonicích, 

v sobotu 15. října 2011, od 9:00 - 17:00  

(s možností zajištění i oběda a programu pro děti) 

Cena kurzu: jeden rodič 300,-Kč, oba rodiče 400,- Kč včetně materiálů. 

Během kurzu bude k dispozici káva, čaj a malé občerstvení. 

+ dle Vaší volby - hlídání dětí za 100,- Kč /den, oběd za zvýhodněnou cenu menu 80,-Kč (výběr 
bude jedno jídlo s masem, nebo bezmasé, oběd pro děti za 50,-Kč). 
 

 
Seminář je zaměřen na praktické návody a postupy. V úvodu Vás lektorka krátce seznámí i s  teorií, z níž 
metoda efektivního rodičovství vychází, s okruhem konkrétních tematických oblastí, do nichž jsou jednotlivé 
techniky rozčleněny. Samozřejmostí semináře je prostor pro diskusi nad konkrétními potřebami či problémy 
účastníků. Součástí semináře je i představení dalších, navazujících kurzů.  
 
Kurz povede Bc. Zuzana Bláhová (*1974), (na webu Slavonické renesanční, o.p.s. publikujeme její články o 
sociálních službách a problémech - http://www.zdrojslavonice.cz/rc-zdroj). Z. Bláhová - vystudovala pedagogiku 
na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a psychologii a sociologii na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2006 pracuje s dětmi a jejich rodiči. Získala zkušenosti 
při práci v dětském domově, mateřském centru a v sociálních službách pro rodiny s dětmi, od roku 2009 pracuje 
jako kurátorka pro mládež na Městském úřadě Vimperk. Věnuje se metodě Efektivního rodičovství, art-terapii a 
dalším terapeutickým přístupům. 
 
Prosím, svůj zájem potvrďte mailem OBRATEM, nejpozději do 5.10. 2011, kapacita semináře je omezena. 
Kontaktní osoba Jiřina Marková, mobil 733325855, mail  jirina.markova@zdrojslavonice.cz,  
Přihlášky můžete dodat i písemně na adresu: Slavonická renesanční, o.p. s. Na potoku 629, 37881 Slavonice. 

 
Přihláška 
Jméno a příjmení            adresa, telefon, mail                                 oběd ano/ ne             hlídání dětí / věk 
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