
 

MÍSTO 

 

Kancelář pro doprovázení 

pěstounských rodin  

vzdělávací místnost-přízemí 

Příkopy 5 , 263 01 Dobříš 

 

REZERVACE  

Telefonní číslo: 
727 815 690 

jitkab@ddkorkyne.cz 
 
Během seminářů bude 
zajištěno hlídání dětí a menší 
občerstvení.  
Pauza na individuální oběd  
12 -13 hodin. 

 
Rezervace je závazná.                   

 

SOUKROMÝ DĚTSKÝ 
DOMOV SOS 92, z.ú. 

         

        

 

 

 
SOBOTA   20. 11. 2021 
 

 

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK MLUVIT S DĚTMI O SEXU 

Začátek semináře: 9:00  
Konec semináře: 12:00  
 
Lektor: Mgr. Eva Nováková 

lektorka sexuální výchovy pro MŠ a ZŠ 

Autorka projektu Mluvte s dětmi a on-line kurzu „Eda a Ela“ (alias 

Kalhotková Pravidla). Pro nakladatelství Portál navrhla a přeložila 

knihu pro děti od kanadské sexuoložky J. Robert: Nenech si to líbit, 

2013. Své znalosti a praxi z oblasti sexuální výchovy předává 

dětem, rodičům, učitelům a všem, kteří pracují s dětmi. Více: 

https://www.mluvtesdetmiosexu.cz/uvod/  

 

Mluvit o dětské sexualitě znamená mluvit o tom, co a jak děti 

prožívají. Děti potřebují hledat vztah k sobě, ke svému tělu. 

Dospěláci se dozví, že existuje dětská sexualita, na kterou nelze 

nahlížet očima dospělého. Lépe tak pochopí projevy sexuálního 

chování dítěte. 

Kdy a jak začít s dětmi mluvit o sexualitě?  

O čem děti podle věku přemýšlí v souvislosti s tělem? 

Jak vést rozhovor s dítětem? Jak reagovat na názory vrstevníků 

dětí, z médií a z internetu? 

Řekneme si něco o pravidlech soukromí v rodině a nahotě doma, 

stereotypním pohledu společnosti na výchovu dívek a chlapců a 

jaká je role otce a matky v sexuální výchově. Dále se dozvíte více 

o psychosexuálním vývoji dětí, časté dotazy rodičů k tématu 

dětské sexuality. V rychlosti si ukážeme startovací dialogy a co 

dělat, když se dítě neptá? Zabředneme také do horkých témat: 

hry, masturbace, sex, média a internet. 

 

Možnost osobních konzultací po besedě. 

mailto:jitkab@ddkorkyne.cz


ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 

Začátek semináře: 13:00  
Konec semináře: 17:00  
 
Lektor: Červený Kříž Příbram 

Dozvíte se základní informace týkající se poskytnutí 1. 
pomoci dětem i dospělým osobám.  

 

Celkem 7 hodin vzdělávání. 
 

 


