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Přihláška 
 
Co dělat, když už člověk neví, kudy kam? 
 

Účastnický poplatek   
vč. 1 přenocování a stravy             95,- EUR 
 
Možnost příjezdu v předvečer semináře za příplatek. 
 

Účastníci, kteří nejsou pracovníky EJF, uhradí poplatek na 
místě, přijímáme karty EC a kreditní karty. 

 

Příjmení 
  

Jméno 
 

Zaměstnání 
 

Ulice 
 

PSČ, 
obec 

 

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 
 
 
 
 

Datum Podpis 

 
Vyplňte, prosím, přihlášku čitelně, abychom se 
vyhnuli nejasnostem, a poté ji zašlete 
 
poštou Sozialakademie „Haus Silberbach“ 
 Sommerhauer Str. 1-5 
 95100 Selb 
 
faxem 09287- 60 61 6 
 

EJF gemeinnützige AG 
Sociální akademie „Haus 
Silberbach“ 
 
Sommerhauer Straße 1-5 
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 
 

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, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko a Bavorsko 
s přeshraniční vzdělávací činností. 
 
 

Člen organizace Werk   
 
 

Signatář iniciativy Transparentní občanská 
společnost   
 

        
 
Dárcovský účet: 
 
EJF gemeinnützige AG 
Ev. Darlehnsgenossenschaft eG Kiel 
IBAN: DE82210602370000414000 
BIC: GENODEF1EDG 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

Co dělat, když už člověk neví, kudy kam? 
Zvládání problémového chování při 
každodenní péči  
 

 
Okruh účastníků 
Seminář je určen zejména pro pracovníky 
pečující o osoby s mentálním postižením, 
kteří jsou při své každodenní práci 
vystaveni extrémně problémovému a 
agresivnímu chování. 
    
Cíl 
Carlos Escalera je autorem metody DOKI - 
koncepce založené na posílení role dialogu 
a minimalizaci násilí. Koncepce je vhodná 
zejména pro komunikaci v konfliktních 
situacích s lidmi, jejichž chování překračuje 
hranice. 
Společně s PhDr. Hynkem Jůnem z 
Národního ústavu pro autismus, z.ú., se 
zaměří na možnosti realizace této koncepce 
v oblasti přístupu a zvládání agresivního 
a vysoce problémového chování u osob 
s mentálním postižením a/nebo autismem.  
 
Metody 
Teoretické vstupy, sdílení zkušeností a 
příklady z praxe, sebereflexe  
 
Seminář je v České republice akreditován 
podle zákona o sociálních službách.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tematické zaměření 
 

• Porozumění agresi – situační 
diagnostika agresivity a stanovení 
jejích příčin  

• DOKI - metoda zvládání agrese a 
násilí 
a strategie jednání pro práci s lidmi, 
jejichž chování překračuje hranice  

• Introspekce a sebeřízení - zvládání 
vlastních vnitřních pohnutek jako je 
např. strach, vztek, rozhořčení, 
bezmoc, pocity hrůzy, únava a odpor  

• Role asistenta při zvládání fyzické 
a/nebo verbální agrese  

• Funkční analýza chování u osob, které 
nám nedokážou říct/vysvětlit, proč se 
chovají agresivně  

• Využití modelu „empatické 
nedůslednosti“ při kontaktu s osobami 
s těžkým problémovým chováním 

 
Přednášející 
 
                Carlos Escalera  
                Vystudoval filozofii a pedagogiku. 

      Zabývá se intenzivní  
                pedagogikou, doprovázením a 
poradenstvím pro lidi s poškozujícím 
jednáním. Je členem výzkumné skupiny 
„Násilí a omezená subjektivita“ v Hamburku-
Alsterdorfu.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                    PhDr. Hynek Jůn Ph.D. 

Vystudoval pedagogiku a 
teologii  

   na UK v Praze. Zabývá se 
kognitivní behaviorální terapií a 
nácvikem nových způsobů sociálního 
chování u lidí s autismem a/nebo 
mentálním postižením. Pracuje v 
poradenském středisku Národního 
ústavu pro autismus, z.ú. 
       
Vzdělávací akce 
 
2.-3. června 2016 
 
Místo 
 
Sozialakademie Haus Silberbach 
 Sommerhauer Str. 1-5 
 D-95100 Selb/OT Silberbach 
  
Čas 1. den 10:00 – 18:00 hodin 
 2. den   9:00 – 17:00 hodin 
 
Poznámka 
 
Seminář je určen pro účastníky z 
České republiky a Německa. Seminář 
probíhá v českém i německém jazyce a 
je po celou dobu simultánně tlumočen.  
 
 

 
 

 


