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 Tak jako neexistují dva stejní lidé, neexistují dvě stejné závislosti  
 

 ∽ webinář určený rodičům dětí a žáků a všem dalším zájemcům ∽  

Tak jako neexistují dva stejní lidé, neexistují dvě stejné závislosti a jeden obecný recept. 

V současnosti si totiž vypěstováváme návyk na zcela běžných věcech, aniž bychom si to 

uvědomili. Můžeme to pak mylně považovat jen za zvýšený zájem o danou oblast. 

Workshop pro rodiče, který informuje o rizicích novodobých závislostí u dětí školního 

věku, jejich prvotních projevech, rozpoznání příznaků a také o negativním dopadu do 

života nejen závislého. Jedná se o základní informace z oblasti nelátkových závislostí, 

s kterými se psychoterapeuti, psychologové i speciální pedagogové ve své praxi setkávají 

čím dál častěji. Hrozbou již nejsou jen LÁTKOVÉ ZÁVISLOTI, ale novodobý fenomén.  

Chcete se dozvědět základní informace - něco nového o NOVODOBÝCH ZÁVISLOSTECH 

moderní doby? 

Projdeme cestou novodobých závislostí - například na nadměrném opalování (Tanorexie), 

chorobném nakupování (Schopologismus), závislosti na televizoru, závislosti na fyzických 

cvičeních, kávě či čokoládě….možná se u Vás či Vašich dětí projevují možné první příznaky 

digitální úzkosti, Nono-fobie (chorobná ztráta mobilního spojení) a mnoho dalších pro 

Vás nepodstatných, ale přeci jen varovných signálů, že se plíživě dostavuje určitý problém 

(?) S příchodem moderní doby a technologií vstoupili do životů lidí nejen šikovní 

pomocníci umožňující kontakt s ostatními a ulehčující práci, ale zároveň i škůdci, kteří 

dokážou lidský život v mnohém negativně ovlivnit. Není výjimkou, že si lidé na 

technologiích a nejen na nich vytvářejí závislost, která jim místo pomoci škodí. 

Podle zkušeností a znalostí p. lektorky Lenky Bínové panuje v této oblasti mnoho pověr 

a nepřesností a jako obvykle se nedá ani vyloučit, že i cílených dezinformací. 

Pojďte být partnery v diskuzi!!!  

  

  

 

Kdy:  7. 12. 2021 

Čas:  od 17 do 18:30 hodin 

Kde:  online přes Google Meet 

  

 Přihlašování přes odkaz "ZDE" 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc04LdD_JydMSx6b_Sx-IUUr5vM6XS-_EtVlghtLOO6l9vbHg/viewform

