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Vážená paní, vážený pane, 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, pořádá ve 

spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková 

organizace  v rámci projektu „Vzdělávací aktivity v oblasti duševního zdraví pro pedagogické 

pracovníky“ konferenci na téma duševního zdraví s názvem  

 

„Hledání vlastní identity“ 
 

Konference se uskuteční dne 29. března 2023 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Krajského 

úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, zasedací místnost č. 326 – vchod 

budova A, 3. patro. Konference bude probíhat formou panelové diskuse.  

 

Přednášející:  

Mgr. Anna Jirsáková – metodik prevence a krizový intervent PPP Liberec, lektorka, 

terapeutka, poradce na SŠ,  

MUDr. Vladislav Chvála – sexuolog a rodinný terapeut ve Středisku komplexní terapie 

psychosomatických poruch v Liberci,  

PhDr. Ludmila Trapková – klinická psycholožka a psychoterapeutka,  

Mgr. Vendula Kolářová – klinická psycholožka a psychoterapeutka, externí psycholožka 

Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, lektorka,  

MUDr. Zuzana Medůnová – zástupkyně primářky Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie, 

Krajská nemocnice Liberec,  

Mgr. Marta Vaňková – vedoucí SVP ve Frýdlantu, etopedka, terapeutka,  

Mgr. Jitka Kolářová – vedoucí centra primární prevence Advaita, terapeutka, 

místopředsedkyně Sekce primární prevence Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, 

Bc. Šárka Kalvová – lektorka, v Advaitě pracuje od roku 2019. Má praxi jako učitelka na ZŠ 

a věnuje se tématu sexuální identity. 

 

Prosíme o přihlášení do 22. 3. 2023 na uvedeném odkazu: Přihláška na KONFERENCI 

"HLEDÁNÍ VLASTNÍ IDENTITY" (google.com) 

Pozvánku a odkaz na konferenci naleznete i na stránkách Pedagogicko-psychologické 

poradny Liberec. 

 

 

Ing. Jiřina Princová 

vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
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