Krajský úřad Kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na

KONFERENCI K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
konanou pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka

ŽIVOT BEZ RODIČŮ NENÍ
JEJICH VOLBA
Termín konání:

16. 10. 2019 od 8:30 do 15:30h

Místo konání:

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

„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.“
Platón
Věnovat se budeme chystaným změnám v oblasti náhradní rodinné péče, ústavní výchovy,
dlouhodobé pěstounské péče a významu kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s biologickou
rodinou.
Jedinečným bodem programu bude slavnostní zahájení putovní výstavy fotografií
pěstounských rodin z Kraje Vysočina pod názvem „Pěstounství je cesta k domovu.“
Výstava prostřednictvím konkrétních příběhů přiblíží život náhradních rodin a ukáže, že
pěstounské péči se věnují muži i ženy různých profesí, věku i vzdělání a že každou rodinu
k pěstounské péči vedla jiná životní cesta.
Přihlášku na konferenci najdete na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/nrp-konference
Přihlásit se můžete nejpozději do pondělí 7. 10. 2019
Těšíme se na setkání s Vámi.

JUDr. Věra Švarcová
vedoucí odboru sociálních věcí
Tato konference je pořádána projektu "Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680", 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

Aktuality v oblasti náhradní rodinné péče a chystané změny
JUDr. Zuzana Zárasová, MPSV, vedoucí oddělení koncepce NRP

9:45 – 10:20

Život bez rodičů není jejich volba – je to skutečně tak? Kazuistiky
ochránce
Mgr. Barbora Koberová, Mgr. Hana Zaplatílková, právničky Kanceláře
veřejného ochránce práv

10:20 – 10:30

přestávka na kávu

10:30 – 11:05

Umístění dětí do ústavního zařízení není vždy jen špatným
rozhodnutím
Mgr. Jana Fárová, ředitelka zařízení Trojlístek – centrum pro děti a
rodinu, Kamenice nad Lipou

11:05 – 11:40

Dítě v pěstounské péči a rizika jeho psychického vývoje
Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc., Filozofická fakulta UK, katedra
psychologie

11:40 – 12:10

Oficiální zahájení putovní výstavy fotografií pěstounských rodin z
Kraje Vysočina pod názvem:
PĚSTOUNSTVÍ JE CESTA K DOMOVU
zástupce Kraje Vysočina

12:10 – 12:55

přestávka na oběd

12:55 – 13:30

Náhradní rodinná péče z pohledu advokáta
Mgr. Bc. Jana Dlouhá, advokátka, Velké Meziříčí

13:30 – 14:05

Vyhodnocení rizik kontaktu dítěte v náhradní rodinné péči
s biologickou rodinou
Mgr. Ria Černá, psycholožka a sociální pracovnice organizace
Amalthea z.s.

14:05 – 14:40

Praktické zkušenosti s výkonem pěstounské péče
pěstouni manželé Jiří a Kateřina Sokolovi

14:40 – 15:15

Pěstounská péče – trendy, rizika, příležitosti
Mgr. Petr Sedlák. Ph.D., soudce Krajského soudu v Brně

15:15 – 15:30

diskuse, závěr konference

Tato konference je pořádána v rámci projektu "Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680", financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

