SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VI. ROČNÍK KONFERENCE

DEJME DĚTEM RODINU
NA TÉMA

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE POHLEDEM ZA HRANICE
aneb „sdílejme zkušenosti, inspirujme se“
kterou pořádá Centrum psychologické pomoci za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Nadace ČEZ,
a za organizační spoluúčasti Centra sociálních služeb Ostrava.
Konference je součástí projektu „Dejme dětem rodinu“, který má upozornit na problematiku dětí, jež
nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, je pořádána pro odbornou i laickou veřejnost.
TERMÍN KONÁNÍ: 24. listopadu 2016, v čase 8.30 - 16.00
MÍSTO KONÁNÍ: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40A, Ostrava, konferenční sál
Podrobné informace jsou přiloženy v samostatné příloze.
Těšíme se na Vaši účast.

Pořadatelé:

Centrum psychologické
pomoci

Centrum sociálních
služeb

Za poskytnutí zázemí při
konání konference děkujeme Vyšší odborné škole
sociální.

Odborný program
konference podpořila
NADACE ČEZ

PROGRAM KONFERENCE DEJME DĚTEM RODINU 2016

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE POHLEDEM ZA HRANICE
aneb „sdílejme zkušenosti, inspirujme se“
8:00 – 8:30

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

8:30 – 9:00

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel Centra psychologické pomoci p. o.
Ing. Eva Kazdová, ředitelka Vyšší odborné školy sociální v Ostravě
Vladislav Sobol, zástupce Nadace ČEZ

9:00 – 10:30

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE V NORSKU
Mgr. Unni Nygaard, vedoucí oddělení pěstounské péče norského úřadu péče o děti BufDir

10:30 – 10:45

PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

10:45 – 12:00

Výsledky výzkumu: Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku
PhDr. Věduna Bubleová, ředitelka Střediska náhradní rodinné péče
Mgr. Jan Paleček, sociolog a spolupracovník Střediska náhradní rodinné péče

12:00 – 12:30

Ze života náhradních rodin (ne jenom) na Slovensku
Mgr. Marek Roháček, předseda organizace Návrat

12:30 – 13:00

Změny a výzvy posledních let v oblasti náhradní rodinné péče v Polsku
Uljana Dolyniak, master trainer programu pro pěstounské rodiny PRIDE

13:00 – 14:00

PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

14:00 – 15:30 WORKSHOPY
1) Náhradní rodinná péče v Norsku
Mgr. Unni Nygaard
2) Na mostě „partnerství“ rodiče a odborníka v zájmu dítěte
Mgr. Marek Roháček
3) Adopce s otazníkem
PhDr. Věduna Bubleová
4) Adopce s otazníkem
Mgr. Jan Paleček
5) Program PRIDE pro profesionální pěstouny v Polsku
Mgr. Uljana Dołyniak
15:30 – 16:00

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ
Zhodnocení konference a ukončení

KONFERENCÍ PROVÁZÍ PaedDr. ZDENĚK MOLDRZYK, ŘEDITEL CENTRA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI.

PODROBNĚJI K HOSTŮM A JEJICH PŘÍSPĚVKŮM

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE POHLEDEM ZA HRANICE
aneb „sdílejme zkušenosti, inspirujme se“

MGR. UNNI NYGAARD
Je dlouholetou odbornicí v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny, aktuálně působí jako vedoucí oddělení
pro pěstounskou péči v rámci norského úřadu péče o děti, rodiny a mládež BufDir, jehož součástí je také v ČR
více známý Barnevern. Studovala na univerzitách v Oslo, obory zaměřené na sociální práci s dětmi a dále rodinnou terapii a systemiku. Ve svém příspěvku Náhradní rodinná péče v Norsku, se pokusí přiblížit systém péče
o ohrožené děti v Norsku v celé jeho šíři od situací, za jakých děti do náhradní rodinné péče přicházejí, přes
výběr náhradních rodičů, síť odborných služeb zaměřených na dítě, původní a náhradní rodinu. Odpolední
workshop bude prostorem pro otázky a volně navazující diskuzi k tématům uvedeným v dopolední části.
PHDR. VĚDUNA BUBLEOVÁ
Zakladatelka, ředitelka, předsedkyně Rady a statutární zástupce Střediska NRP. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako socioložka se mnoho let věnuje problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu, zdravotně a sociálně znevýhodněných a jejich rodinám. Působila v klinických zařízeních, výzkumných pracovištích
ve státních i nestátních organizacích, které se problematice ohrožených dětí věnují. Je autorkou i spoluautorkou mnoha alternativních programů a inovativních projektů na pomoc ohroženým dětem. Mnoho let usiluje
a podporuje nutnost transformace a změny systému v oblasti péče o dítě a rodinu v ČR. Má přes 30 let praxe
a od roku 1994 zajišťuje řízení neziskové organizace. Společně s Mgr. Janem Palečkem představí Výsledky výzkumu zaměřeného na náhradní rodinnou péče v Anglii, Walesu, Dánsku, na Slovensku a v Polsku, realizovaného v roce 2012 – 2013, jehož cílem bylo zmapovat systém a praxi NRP ve vybraných zemích a přinést
inspiraci pro ČR. V odpoledním workshopu Adopce s otazníkem (Co nás o adopcích ještě nenapadlo? Anebo
napadlo, ale nevěděli jsme si s tím rady.) se zaměří na kladení problematizujících otázek a hledání odpovědí,
které by mohly vést k hlubšímu porozumění adopci. Co se vlastně dělá, když se adoptuje? Jaká rodina se osvojením vytváří? Co říká politika osvojování o současné rodině? Jaké jsou její důsledky? Lze adopci považovat za
nástroj péče o ohrožené děti? Pokud ano, co z toho plyne? Má osvojování svoje temná místa?
MGR. JAN PALEČEK
Externí spolupracovník Střediska náhradní rodinné péče, kde se zabývá kvalitativním výzkumem náhradní rodinné péče. Je sociolog, vystudoval obor sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Mezi jeho
výzkumné zájmy patří dále sociální služby a jejich reforma, standardy a deinstitucionalizace, konstruování duševní nemoci a náboženských fenoménů. Pracoval v různých sociálních službách a neziskových organizacích
(Fokus Praha, Eset-Help, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ad.). Kromě výzkumu také působí ve vzdělávací sekci občanského sdružení Proutek jako lektor, konzultant a supervizor v sociálních službách. Společně
s PhDr. Vědunou Bubleovou bude prezentovat Výsledky výzkumu zaměřeného na náhradní rodinnou péči
v Anglii, Walesu, Dánsku, na Slovensku a v Polsku. V odpoledním workshopu Adopce s otazníkem rozvine
otázky: Co nás o adopcích ještě nenapadlo? Anebo napadlo a nevěděli jsme si s tím rady.

MGR. MAREK ROHÁČEK
Žije v Bratislavě, vystudoval speciální pedagogiku a sociální práci na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Pracoval s problémovou mládeží, s dětmi s mentálním postižením a lidmi se závislostí. Společně s Vladislavem Matejem založil v roce 1993 občanské sdružení Návrat, jehož je předsedou. Věnuje se rodinným formám péče o opuštěné děti, sanaci rodin v krizi, systémovým změnám, sociálně-právní
ochraně dětí, supervizi. Externě učil na Katedře sociální práce Pedagogické fakulty Univerzity Komenského
v Bratislavě, byl poradcem ministryně práce, sociálních věcí a rodiny Ivety Radičové, publikuje a přednáší.
Je ženatý, otec čtyř dětí, z toho dvou v pěstounské péči. Ve svém příspěvku Ze života náhradních rodin (ne
jenom) na Slovensku, se bude věnovat otázkám: Kdy je spokojený pěstoun a kdy dítě? Kdo selhal, když se
něco nevydaří v pěstounské péči? Kdo může říct, že mluví v zájmu dítěte? Jakou perspektivu má pěstounství v postmoderní době? V odpoledním workshopu Na mostě „partnerství“ rodiče a odborníka v zájmu
dítěte rozvine myšlenku, že ve škole nás učili, že 1+1=2, a platí to i pro pěstounství, není to málo?
MGR. ULJANA DOLYNIAK
Na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského a Univerzitě sociální psychologie se věnovala studiu oborů
v oblasti rodiny a krizové intervence. V praxi působí aktuálně jako master-trainer programů pro pěstounské
rodiny PRIDE, je autorkou programu pro profesionální pěstounské rodiny a spoluautorkou programu PRIDE
v Polsku. V letech 2004 – 2007 působila jako sociální pracovník a trenér Centra pro rodiny, děti a mládež na
Ukrajině. Podílí se na tvorbě reklamních kampaní, vytváření a koordinaci práce pěstounských rodin, pracuje
s rodinami v krizi, vytváří originální vzdělávací programy pro zvyšování kvalifikace pěstounů a zaměstnanců systému sociálního zabezpečení. Od roku 2007 působí v nestátní neziskové organizaci „Náš domov“ ve
Varšavě. Příspěvkem Změny a výzvy posledních let v Polsku nám přiblíží jednotlivé oblasti a otázky, které
vyvstaly před tvůrci systému náhradní rodinné péče v Polsku. Odpolední workshop Program PRIDE pro
profesionální pěstouny v Polsku bude prostorem pro sdílení dobrých zkušeností z práce s náhradními rodinami od kampaně na jejich získání, přes jejich následnou přípravu, podporu a doprovázení až k ukončení
poskytování služeb.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE KE KONFERENCI

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE POHLEDEM ZA HRANICE
aneb „sdílejme zkušenosti, inspirujme se“

U příležitosti konference můžete shlédnout také výstavu „Objevte divuplně krásný Bangladéš“, výstava bude
instalována ve foyer budovy v blízkosti konferenčního sálu.
INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ
Konferenční poplatek činí 500,-Kč. Konferenční poplatek je nutné uhradit předem, zahrnuje také drobné občerstvení v průběhu konference.
Přihlášku posílejte na emailovou adresu kmatusikova@css-ostrava.cz do 8. 11. 2016.
Na základě Vaší přihlášky Vám bude do tří pracovních dní odeslána zálohová faktura s variabilním symbolem, kterou bude potřeba uhradit nejpozději do 14. 11. 2016 (připsáno na účtu společnosti).
Originál faktury Vám bude předán na konferenci při prezentaci.
Potvrzení o účasti rovněž obdržíte na místě konání konference.
KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ

MÍSTO KONÁNÍ

Kateřina Matušíková, DiS.
E-mail: kmatusikova@css-ostrava.cz
Tel.: 736 747 349

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Zelená 40A/2824, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.
Fialová budova Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola sociální je umístěna hned za budovou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve směru od ulice
28. října.
Doprava tramvají
Tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 18 – v obou směrech vystupte
na zastávce Krajský úřad, jděte pěšky, před budovou
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zahněte
vlevo, jděte po ulici Na Jízdárně, hned za KÚ je budova VOŠ.

Zastávka tramvaje
„Krajský úřad“
Konference
„DEJME DĚTEM RODINU“

Doprava autem
Parkování je možné v okolních uličkách nebo například na parkovišti naproti Domu kultury města Ostravy, který je na ulici 28. října téměř naproti budovy
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

