
Deborah Vilas, MSW, MS, BA
získala magisterský titul v oboru sociální práce na New York University
v New Yorku, magisterský titul v oboru vzdělávání mladších dětí se 
zaměřením na jejich psychosociální potřeby na Bank Street College of
Education v New Yorku a bakalářský titul ze sociologie na Georgetown
University ve Washingtonu, D. C.

Je certifikovanou herní specialistkou (child-life specialist) a členkou 
profesní asociace Child Life Council (CLC), jež sdružuje více než 5.000
členů ze 600 organizací na celém světě; v letošním roce se podílela na
přípravě propagačního videa, v němž CLC objasňuje principy a přínos
práce herních specialistů v dětských nemocnicích. Video je ke shlédnutí
i na internetu: (https://www.youtube.com/watch?v=daysNlDgSAw)

Vyučuje studenty magisterského oboru herní práce na Bank Street College of Education v New Yorku
(osobní profil D. Vilas na stránkách školy: http://www.bankstreet.edu/directory/deborah-b-vilas).

Paní Deborah Vilas přijíždí do České republiky na pozvání Nadačního fondu
Klíček a Společnosti pro herní práci a během své návštěvy má na programu 
i dva odborné semináře, otevřené jak herním specialistům, tak zdravotníkům,
studentům i zájemcům z řad veřejnosti: 

Oba semináře jsou interaktivní, každý z nich trvá přibližně 120 – 150 minut.
Komunikace bude vedena v angličtině; tlumočení bude zajištěno.

Účastnický příspěvek činí 300,– Kč a je splatný před zahájením semináře převodem 
na účet; platební údaje zašleme obratem po obdržení Vaší přihlášky. Přihlášení je

možné telefonicky (775 204 109) nebo e-mailem (klicek@klicek.org).

Fo to :  www.banks t ree t . edu

“Techniques to use with Angry or Withdrawn Children”
(Techniky práce se zlostnými či uzavřenými dětmi) 
Možnosti praktického využití tvořivých herních postupů v kontaktu 
s náročnými dětskými pacienty.

“Loose Parts”
(Volné dílky, popřípadě Dílky, které nezapadají) 
Jak prostřednictvím příprav na zákroky napomoci tomu, aby zkušenost 
z nemocnice dětem "dávala smysl”– zapadala do jejich životního příběhu.

V Praze se semináře uskuteční 
v budově Fakulty humanitních studií UK, U Kříže 8, Praha 5 

(stanice metra Jinonice na trase B)
ve středu 24. června 2015 od 10.00 do 15.00 hodin

v místnosti 5023 v 5. poschodí.
Podmínkou účasti je předchozí přihlášení, počet míst je omezen.


