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POZVÁNKA 
na valnou hromadu OS ADMIN ČR  

konanou dne 20. února 2015 v DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 
V rámci jednání valné hromady se uskuteční seminář „Aktuální problémy dospívajících“ 

 

Program jednání:  
  8,30  -   9,00 hod.     Prezentace 
  9,15  -  12,30 hod.    Seminář „Aktuální problémy dospívajících“ – PhDr. Jan Svoboda 
13,00  -  15,00 hod.    Jednání  valné hromady OS ADMIN ČR                                                                                     
                                          - zpráva o činnosti v roce 2014 a návrh plánu práce na rok 2015  
                                          - zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 

Důležité upozornění k účasti: 
S ohledem na kapacitní možnosti jednací místnosti se může jednání valné hromady a seminá-
ře zúčastnit pouze jedna osoba z každé členské organizace Asociace. Děkujeme za pocho-
pení. 

Obsah a organizace semináře:  
Interaktivní seminář je zaměřený na aktuální problémy současné mládeže, vycházející ze 
závěrů nejnovějších výzkumů vývojových stádií člověka. Charakteristické rysy období adoles-
cence, vývojové úkoly adolescentního jedince a jejich rizika. Společenské vztahy a vazby 
adolescentního jedince. Výchovné problémy u adolescentů, jejich příčiny a možnosti před-
cházení. Podpora adolescentů při řešení problémů, které vznikly preferencí virtuálního světa 
před světem reálným a s nimiž nejsou mnohdy schopni se vypořádat. Diskuse, řešení kon-
krétních příkladů z praxe. 

Garantem semináře je ŠZ pro DVPP KHK. Vzhledem k tomu, že tuto akci organizuje pro naši 
Asociaci, tak závazné přihlášky na seminář zasílejte nejlépe elektronicky na e-mailovou 
adresu: nekolova@dmhk.cz. Asociace garantovi semináře zašle hromadnou objednávku. 
Proto se nepřihlašujte se přes ŠZ pro DVPP  KHK (seminář je inzerován jako "obsazen") ani ho 
nekontaktujte ohledně organizačních záležitostí.  

Účastnický poplatek: 500 Kč  - bude uhrazen z rozpočtu OS ADMIN ČR 

Obsah přihlášky zaslané elektronickou poštou – nutno zaslat nejpozději do 5.2.2015: 
Předmět zprávy: valná hromada 
Text: Potvrzuji účast na valné hromadě a semináři, celé jméno účastníka a název členské 
organizace OS ADMIN ČR (vlastního domova mládeže). 
Pokud budete chtít oběd v ceně 72 Kč, tak v přihlášce  připojte jeho objednávku. 
 
V Hradci Králové dne 21. 1. 2015 
 
Mgr. Sylva Nekolová v.r. 


