Č. j.: UKKTF/159623/2018

V Praze dne 14. 11. 2018

Věc: Dodatečné vyhlášení kurzu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2018/2019
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické
teologické fakulty tímto dodatečně vyhlašuji pro akademický rok 2018/2019 níže uvedený kurz a
stanovím podrobnosti o jeho konání.

Název:

Název (AJ):

Zaměření programu:
Uskutečňovatel:
Součást:
Způsob výuky programu:1
Jazyk, v němž je program uskutečňován:
Charakteristika programu:

Charakteristika programu (AJ):
Profil absolventa:
Profil absolventa (AJ):
Časový a obsahový plán programu:

Prevence sexuálního zneužívání dětí.
Úvod do problematiky s ohledem na církevní
společenství
Prevention of Child sexual abuse: Introduction
to the issue and to CSA’s prevention in the
church community
Program CŽV - zájmový

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO

Prezenční
Čeština
Cílem je uvedení účastníků do problematiky CSA
a pochopení její specifičnosti v kontextu
církevního společenství. Zcitlivění na tuto
problematiku a prevence CSA v církevním
společenství.

Kurz je rozvržen do 8 hodin:
1. Definice CSA základní terminologie
2. Dopad CSA na oběti
3. První pomoc obětem
4. Agresoři
5. Problematika CSA v církvi
a. Vývoj přístupu ze strany církve
b. Jak reagovat na oznámení CSA
dle církevního práva
6. Právo ČR vztahující se k CSA
7. Prevence CSA a hranice v pomáhajícím
vztahu
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Některá z těchto možností:
Prezenční
Distanční
kombinovaná
Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax: +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

8. Doprovázení obětí CSA
Časový a obsahový plán programu (AJ):
Podmínky přijímání zájemců:
Podmínky přijímání zájemců (AJ):
Podmínky účasti na programu:
Podmínky účasti na programu (AJ):
Podmínky absolvování a kvalifikace
Podmínky absolvování programu:2
Získaná kvalifikace:
Komentář k získané kvalifikaci:
Garant programu:
Místo konání:
Termín a délka

Otevírán v akad. roce:
Zahájení: semestr nebo měsíc:
Datum začátku konání programu:
Délka programu (v semestrech/krátkodobý):
Rozsah: v hodinách celkem
Upřesnění délky programu:
Upřesnění délky programu (AJ):
Dny uskutečňování výuky:
Datum uskutečnění:
Výše úplaty:
Poplatek za přihlášku:
Upřesnění:

Adresa pro doručení přihlášky:
Pracoviště, kam doručit přihlášku:
* Kontaktní osoba:
* E-mail:
* Telefon:
* Termín podání přihlášky do:
Komentář k termínu podání přihlášky:
Komentář k termínu podání přihlášky (AJ):
Termíny přijímání do programu:

Podání přihlášky a složení poplatku.

závěrečná zkouška
získání dalších odborných znalostí v oboru
Mgr. František Marek Drábek, DiS.
KTF UK nebo místo zvolené skupinou
Kurz bude uskutečňován opakovaně dle
zjištěného zájmu.
Konkrétní termíny a místo konání bude
zveřejňováno na webových stránkách fakulty.
2018/19
ZS 2018
krátkodobý
8 hodin

500,- Kč
V případě, že se kurz koná mimo KTF UK
objednavatelé zaplatí cestovné a další náklady
spojené s cestováním (strava, ubytování)
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF (26-KTF)
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
14 dní před zahájením kurzu
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Některá z těchto možností:
jiná
nejsou stanoveny
obhajoba závěrečné práce
písemný test
prezentace projektu
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
závěrečná praktická zkouška
závěrečná zkouška
Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

Podrobnosti k přijímání do programu:
Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):
Ověřování podmínek přijímání do programu
se nestanoví:
Další informace
Webová stránka:

Tomáš Benedikt Mohelník, OP, Th.D.
proděkan pro trvalou formaci

Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

