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P O Z V Á N K A  

N A  S E T K Á N Í  K L U B U  O S V O J I T E L Ů  
 
 

Milí osvojitelé, stávající i budoucí, 
 
konečně přišly jarní slunečné dny a s nimi i pozvánka pro Vás a Vaše děti na neformální společné 

posezení u kávy s možností vzájemného sdílení a diskuze nad plánovaným tématem. 

 

V průběhu minulého setkání jsme zaznamenali Váš zájem o to, konzultovat některé konkrétní 

projevy Vašich dětí. Nad některými se možná pozastavujete a hlavou se Vám honí, že by mohly být 

spojeny s jejich životní historií. Věřte, že nejste jediní, koho tyto otázky napadají. 

 

K debatě nad tímto tématem jsme tentokrát pozvali psycholožku Mgr. Evu Pávkovou, se kterou se 

většina z Vás zná z odborných příprav. 
 

 

KDE:       TRIADA – Poradenské centrum, z.ú., Orlí 20, Brno   

KDY:       STŘEDA       4. 5. 2022        16:00 – 18:00 

TÉMA:     Specifické projevy dětí batolecího a předškolního věku 

– lektoři: Mgr. Eva Pávková, PhDr. Eva Rotreklová  

 

Věříme, že toto téma pro Vás bude zajímavé (ať už ho aktivně žijete, nebo teprve promýšlíte) 

a přinese spoustu podnětů pro skupinovou či individuální diskuzi a vzájemné sdílení zkušeností.  
 

Setkání Klubu vnímáme jako možnost společně se potkat, promluvit si o Vaší momentální situaci, 

sdílet své pocity a zkušenosti s lidmi, kteří zažívají to samé co Vy. 

 
Pokud skupinové sdílení není nic pro Vás, nebo se obáváte účasti na akci s větším počtem lidí, 

můžete se na nás obrátit také v rámci bezplatných individuálních konzultací. Ty mohou probíhat 

buď osobně na našem pracovišti, nebo online, stačí si telefonicky domluvit termín. 
 

V případě, že naše pozvání přijmete, tak prosím svou účast potvrďte na jerabkova@triada-

centrum.cz. Kolegyni Hanu Jeřábkovou můžete také kontaktovat pro jakékoli další informace na 

telefonu: 737 183 567. 

 
Na setkání se těší a krásné velikonoční svátky přeje  
 
Eva Rotreklová a kolektiv pracovníků  
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