Krajský úřad Kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na

KONFERENCI K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
konanou pod záštitou radního Kraje Vysočina pro sociální oblast Mgr. Jana Tourka

NOVÉ TRENDY
V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
Termín konání:

19. 10. 2021 od 8:30 do 15:10 hodin

Místo konání:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava,
budova B, kongresový sál

„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“
Christian Morgenstern

Otevírat celou konferenci bude zajímavý rozhovor s dívkou, která je od 3 let v pěstounské péči.
V současné době je studentkou prvního ročníku učebního oboru rekondiční a sportovní masér.
Dále se budeme věnovat chystaným změnám v oblasti náhradní rodinné péče, pobytovým
zařízením pro děti i dodržováním práv dítěte v lékařské praxi. Druhá část konference bude
zabývat hodnotou rodiny dítěte a vzdělávání.
Přihlášku na konferenci najdete na adrese: https://www.kr-vysocina.cz/konference-nrp
Přihlásit se můžete nejpozději do středy 13. 10. 2021
Dle aktuálních epidemiologických opatření prosíme o dodržování hygienických opatření COVID-19 a na místě
se prokázat dokladem o absolvování očkování a uplynutí zákonných lhůt, dokladem o absolvovaném testu či
proděláním covid-19 v dané lhůtě. Po dobu průběhu konference také žádáme o nošení roušek.

Těšíme se na setkání s Vámi.

JUDr. Věra Švarcová
vedoucí odboru sociálních věcí
Tato konference je pořádána projektu " projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji
Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546", financováno z OPZ a ze státního rozpočtu

Program konference:
8:30 – 9:00

registrace

9:00 – 9:10

Zahájení konference, úvodní slovo
zástupce Kraje Vysočina

9:10 – 9:45

Žiji v pěstounské rodině
Bronislava Filová, studentka, umístěna do pěstounské péče

9:45 – 10:15

Aktuality v oblasti náhradní rodinné péče a chystané změny
Zástupce MPSV

10:15 – 10:45

Zjištění ombudsmana z návštěv pobytových zařízení pro děti
JUDr. Ondřej Vala, vedoucí odboru Dohledu nad omezováním osobní
svobody Kanceláře veřejného ochránce práv

10:45 – 11:10

přestávka na kávu

11:10 – 11:40

„Je ohrožené dítě v centru pozornosti veřejné správy? aneb
Dodržování práv dítěte v praxi lékaře.“
MUDr. Pavel Biskup, dětský lékař a ředitel Dětské centrum Chocerady
– centrum komplexní péče, p.o.

11:40 – 12:10

S důvěrou v sílu rodiny
Amalthea z.s - Mgr. Gabriela Pavlíková, rodinná mediátorka a
facilitátorka interaktivních případových konferencí

12:10 – 12:40

Koučování dětí - Kids´ Skills
TREMEDIAS - Mgr. Alena Dokulilová - psychoterapeutka, mediátorka,
supervizorka

12:40 – 13:10

přestávka na oběd

13:10 – 14:40

Specializovaná pěstounská péče na přechodnou dobu kápézetka dítěte dlouhodobě znesvářených rodičů
Mgr. Bc. Ivana Matoušková, bývalá metodička SPOD, externí
pracovník krajského úřadu

14:40 – 15:10

No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?
Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., ředitel Pražského inovačního institutu,
publicista

15:10

závěr konference

Tato konference je pořádána projektu " projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji
Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546", financováno z OPZ a ze státního rozpočtu

