
Mezi nami
2 .  kon fe rence  mez iobo rové  spo lup ráce
pro pomáhající profese Moravskoslezského kraje

10–11/10/2019 | Kulturní a společenské středisko „Střelnice”, Český Těšín

MUDr. Vladimír Kmoch: 

Digitální závislost (P) 

MUDr. Filip Růžička, Ph.D.: 

Traumata mozku z pohledu 
současné neurologie

PhDr. Petr Nilius, Ph.D.:

Neurokognitivní rehabilitace v kontextu 
multidisciplinární spolupráce (D)

PhDr. Yvonna Lucká, 

PhDr. Barbora Janečková: 

Jak v sobě ukládáme 
výcvikové zkušenosti (P)

PhDr. Eleonora Smékalová Ph.D.,

Mgr. Kateřina Palová:

Druhý krok, socio-emoční výchova 
na školách (P a W)

MUDr. Petr Dušek, Ph.D., 

MUDr. Michal Raszka, Ph.D.:

Parkinsonova choroba – 
jak ji vidí neurolog a jak psychiatr? (D)

Večerní kulturní program

divadlo Odvaz | koncert Botanyk

ČTVRTEK 10/10/2019 PÁTEK 11/10/2019

PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Barbora Janečková: 

Jak můžeme spolupracovat 
jako terapeutové napříč směry (W)

kolektiv spolku Naše rovnováha: 

Setkání okolo dítěte (W)

PhDr. Petr Nilius Ph.D., Mgr. Zuzana Škapová:

Školní poradenské pracoviště – 
nástroj řešení inkluze (W)

Mgr. Martina Pastuchová, PhDr. Jarmila Petrovská:

Funkce rodiny (W)

Markéta Křížová:

Arteterapie v práci se ženou, 
aneb psychosomatika v praxi (W)

Mgr. Michaela Kopalová:

Role dítěte v rodinné mediaci (W)

Mgr. Jakub Majetny, Bc. Monika Matulová, DiS., 
Mgr. Elena Veselá:

Možnosti podpory pro rodiny a děti od 7 let (W)

Mgr. Bc. Pavel Vítek

Kids‘ Skills = na řešení orientovaná práce
s dětmi, rodinou a komunitou

Na závěr
překvapení, které nezklame
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Přihlašovací formulář naleznete na webu www.naserovnovaha.cz.

S ohledem na omezený počet účastníků uveďte, o jaké workshopy budete mít zájem.
V případě velkého počtu zájemců budou upřednostněni ti, kteří projeví zájem dříve.

Odborný program na oba dny: 500 Kč  |  Kulturní program: 100 Kč

Pořádá Naše rovnováha, z.s. | 604 215 602 | mdt.rovnovaha@gmail.com | www.naserovnovaha.cz

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezkého kraje Jiří Navrátil, MBA.


