
 
 
 
 
 
 
 
 

Masarykovo náměstí  159, 790 01 Jeseník 

Semináře 2021    

 
 
 

 
 
Kapacita vzdělávacího prostoru je omezena. Pro rezervaci prosím kontaktujte svého klíčového 

pracovníka nebo využijte následujících kontaktů: 
I david.koukal@eurotopia.cz I tel: 732 866 389 I 

 6. 11. 2021 od 8:00 - 12:00           4 hodiny 

• Právní problematika v NRP 
 

• Mgr. Ivan Olšovec - právní systém NRP a jeho 
přenesení do každodenního života.... 

 6. 11. 2021 od 13:00 - 17:00        4 hodiny 

• Účinky bylin na dětský organismus - 
"aneb jak si pomoci domácí léčbou"  

• Mgr. Katarína Kafková - domácí samoléčba a pomoc 
dětem formou léčivých silic 

27. 11. 2021 od 9:00 - 13:00            4 hodiny 

• Vývojové potřeby dětí s reakcí na krizi 
 

• Mgr. Darina Skokanová - jak využít krizové situace 
jako posilující zdroj pro dítě 

27. 11. 2021 od 13:30 - 17:30         4 hodiny 

• Vývojová práce s dítětem vyrůstajícím 
mimo bilogickou rodinu 

• Mgr. Darina Skokanová - projevy u dětí v souvislosti 
s psychickou zátěží  
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Mgr. Darina Skokanová - projevy u dětí v souvislosti s psychickou zátěží 
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