
 

 
 

 

Srdečně vás zveme na mini-konferenci či mini-festival s maximálním zážitkem. 

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TUL u příležitosti 20. výročí svého 

založení pořádá ve spolupráci s organizací FOKUS Liberec 

 

Festival duševního zdraví pro (budoucí) učitele  

a učitele učitelů 

 

Termín konání: 5. října 2022, 9.00 až 14.00 hodin 

Místo konání: TUL budova „P“, Komenského 314/2 Liberec 

Určeno pro: všechny studentky a studentky TUL, pracovníky a pracovnice Fakulty 

přírodovědně-humanitní a pedagogické a zainteresovanou veřejnost 

Hlavní partner: Fokus Liberec o.p.s. (http://www.fokusliberec.cz/) a Reforma péče o 

duševní zdraví (https://www.reformapsychiatrie.cz/) 

Obsah setkání: přednášky, WorkShopy, prezentace pracovišť, diskuse, zážitky  

Celou akcí nás bude provázet PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. vedoucí KSS. 

Svou účast potvrďte zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/eZVyLP5e  

Absolventi získají potvrzení o účasti s razítkem KSS.  

 

Program – přednášky, učebna P100, přízemí  

9.00–9.30: Úvodní slovo, PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.  

9.30–10.30: Multidisciplinární přístup – cesta k uspokojivému řešení komplikovaných 

situací, PhDr. Jana Horáková, FOKUS Liberec 

10.30–10.45: přestávka 

10.45–11.30: Když se něco děje, Mgr. Jarmila Kubáňková, Ph.D., Linka pro rodinu a školu 

116 000, Cesta z krize z.ú.   

11.30–12.15: Recovery, Mgr. et. Mgr. Martin Fojtíček Ledovec Plzeň  

12.15–12.30: Slovo na závěr, PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. 

přesun na WorkShopy 

 

http://www.fokusliberec.cz/
https://www.reformapsychiatrie.cz/
https://doodle.com/meeting/participate/id/eZVyLP5e


 

 
 

 

Program – Workshopy od 12.45 do 14.05 

Workshopy jsou koncipovány jako zážitková aktivní setkání. Skupiny proto plánujeme jako 

malé tak, aby umožňovaly aktivní zapojování účastníků.  

Všechny workshopy probíhají souběžně od 12.45 do 14.05 hodin. Některé se „opakují“, to 

znamená, že jedno téma + stejný lektor nebo lektorský tým nabízí dvě setkání, dvě po sobě 

jdoucí skupiny.  

Čtěte pozorně nabídku jednotlivých workshopů. Přihlaste se pomocí přihlašovadla Doodle 

uvedeného u workshopu a času, kterého se zúčastníte. Kapacita je omezena.  

Pokud zůstanou u některých workshopů volná místa, budou nabídnuta zájemcům přímo 

v den konání festivalu.  

 

Přehled workshopů (čísla učeben budou upřesněna v den konání akce) 
 

1. Práce s dětskými traumaty, Mgr. Marta Vaňková, Vedoucí SVP Frýdlant, etoped, 

terapeut.  

WS pro 1 skupinu max. 20 účastníků, 12.45–13.50 

Přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/enrX3DEe   

 

2. Duševní zdraví a závislosti, Bc. Michal Drobník, terapeut, Advaita, komunita Nová ves.  

Skupiny pro max. 12 účastníků: 

a) 12.45–13.15 hod, přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/aAPo5PBe  

b) 13.30–14.00 hod, přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/b6Ry5BQb  

 

3. Blázníš no a? Program primární prevence pro školy, Mgr. Radka Votavová, Centrum 

vzdělávání FOKUS Praha.  

WS pro 1 skupinu max. 20 účastníků, 12.45–13.50 

Přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/erR5wEBe   

 

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/enrX3DEe
https://doodle.com/meeting/participate/id/aAPo5PBe
https://doodle.com/meeting/participate/id/b6Ry5BQb
https://doodle.com/meeting/participate/id/erR5wEBe


 

 
 

 

 

4. Film z „psychobudky“ s besedou. Bc. Přemysl Holeš, terapeut, sociální pracovník.  

2 skupiny pro max. 12 účastníků:  

a) 12.45–13.15 hod, přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/bW7vDKxb  

b) 13.20–13.50 hod, přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/e59x5x8e  

 

5. Moje jméno není diagnóza, Anna Lorenzová, inciativa Na rovinu za účasti lidí se 

zkušeností s duševní nemocí 

WS pro 1 skupinu max. 20 účastníků, 12.45–13.50  

Přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/e1rq8nVa   

 

6. Zdravotní klaun – komunikace jako hra a její vliv na fyzické i duševní zdraví, Jitka 

Rosenová, Lukáš Houdek 

a) 12.45–13.30 hod, přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/eXowElWd  

b) 13.40–14.25 hod, přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/dL8Dop4d  

 

7. Projevy sexuality ve školách, primární prevence, Bc. Šárka Kalvová, Advaita Liberec 

a) 12.45–13.15 hod, přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/e32v5M9d  

b) 13.20–13.50 hod, přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/aQ0mwo5e 

 

8. Krizová pomoc, Linka důvěry Liberec, Šárka Svačinová Dis., Vendula Marešová, vedoucí.  

WS pro 1 skupinu – počet účastníků není limitován. 12.45–13.50 

Přihlášení zde: https://doodle.com/meeting/organize/id/dRowgpze  

 

 

Jako tzv. doprovodný program, bude v prostorách budovy „P“ od září 2022 výstava 

projektu NaRovinu. Předpokládáme trvání výstavy minimálně do konce října 2002.  

 

Za organizaci akce odpovídá Kateřina Thelenová z KSS, která je také kontaktní osobou. 

Ozvete se mailem (katerina.thelenova@tul.cz) v případě dotazů či připomínek.  
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