Přihláška
Vývoj a implementace ochranných
konceptů u sexuálního a tělesného
násilí v zařízeních pro pomoc dětem a
mládeži
Místo:

„Haus Silberbach“
Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb OT Silberbach

Termín: 12. – 13. března 2019

EJF gemeinnützige AG
Sociální akademie
„Haus Silberbach“

Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb/OT Silberbach
Tel.: +49 (0) 9287 96 82 0
Fax: +49 (0) 9287 60 61 6
E-mail: mail@haus-silberbach.de
Internet: www.haus-silberbach.de

Zřizovatel

Příjmení

Společnost Evangelisches Jugend- und
Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je
zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi všech
věkových skupin, kteří hledají zvláštní osobní
a sociální pomoc a péči. V návaznosti na svou
120letou historii spojuje EJF pod jednou střechou
centra pro pomoc dětem, mládeži, rodinám,
postiženým, seniorům a uprchlíkům ve spolkových
zemích Berlín, Braniborsko, Bavorsko, Dolní
Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko
a Duryňsko s přeshraniční vzdělávací činností.

Jméno
Zaměstnání

Ulice
PSČ,
obec
Telefon
Fax

Člen organizace Diakonisches Werk

E-mail

Vývoj a implementace
ochranných konceptů u
sexuálního a tělesného násilí
v zařízeních pro pomoc dětem
a mladistvým
Lektorka

Sigrid Richter-Unger

Signatář iniciativy Transparentní občanská
společnost
Datum

Podpis

12. – 13. března 2019

Přihlášku vyplňte čitelně, abychom se vyhnuli
nejasnostem, a poté ji zašlete
poštou:
e-mailem:
faxem:

Sozialakademie „Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5
D 95100 Selb
mail@haus-silberbach.de
+49 (0) 9287 60 61 6

Přihlášením na seminář souhlasím s podmínkami
účasti sociální akademie EJF. (Podmínky naleznete na
www.ejf.de/EJF Akademie)

Dárcovský účet:
EJF gemeinnützige AG
Evangelische Bank eG
IBAN: DE12 5206 0410 0203 993 990
BIC: GENODEF1EK1

Lektorka
Sigrid Richter-Unger

Cíl
Vývoj a implementace ochranných konceptů u sexuálního a tělesného násilí
v zařízeních pro pomoc dětem a mladistvým
Cílová skupina
Seminář je určen především pro vedoucí a
pracovníky zařízení pro pomoc dětem a
mladistvým.
Problematika
V posledních letech vyšlo najevo, že jsou
děti a mladiství v zařízeních určených pro
jejich pomoc, vystaveni různým formám
násilí. Proto je důležité vyvinout účinné
koncepty pro jejich ochranu a rozpoznat,
jaké podmínky a struktury mohou možným
zásahům pomoci. V semináři by měly být
vyvinuty obecné zásady jednání, které mohou být použity v praxi.

Sexuální násilí a zneužívání dětí jsou v obou
zemích důležitým tématem. Proto je třeba
seznámit se s otázkami týkajícími se této
problematiky v obou zemích a poučit se z
praktických zkušeností.
Tématické zaměření












Základy sexuálních a jiných forem násilí
Strategie pachatele
Násilí mezi chráněnci
Analýza rizika
Kodex chování
Postoj zřizovatele, vedení a pracovníků
Kritéria pro výběr personálu
Praktické pokyny k jednání a intervenční průběhy
Participace a průběh stížností
Pedagogická prevence
Implementace ochranných konceptů

Dlouholetá vedoucí
poradenského centra „Kind im Zentrum“ v Berlíně
(EJF), poradkyně,
terapeutka a lektorka v oblasti sexuálního násilí na
dětech a mladistvých a zneužívání dětí.
Členka představenstva DGfPI e. V.,
rady UBSKM a odborná poradkyně
World Childhood Foundation.
Termín

12. - 13. března 2019

Místo

„Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5
D 95100 Selb/Silberbach

Čas
Začátek: 1. den v 10:00 hodin
Konec: 2. den v 16:00 hodin
Účastnický poplatek
50,- Euro
Včetně 1 ubytování a stravy

Žádáme účastníky, kteří nejsou zaměstnanci EJF, aby zaplatili účastnický
poplatek přímo na místě.
Akceptujeme platby kartou.
Kontakt

Dr. René Milfait

Telefon

+49 0151-55982607
+420 0736 678 634
milfait.rene@ejf.de

E-mail

