
 
 
 
 

 
 

 
 

Vážení přátelé, 
přijměte laskavě pozvání na  

IX. ročník konference v rámci projektu Dejme dětem rodinu, 
tentokrát se zaměřením  

na význam kontaktů dětí v náhradní péči s osobami z původní rodiny jemu blízkými. 
 

Konference je již tradičním setkáním sociálních pracovníků a blízkých profesí, náhradních rodičů, 
pracovníků státní správy a samosprávy, představitelů akademické obce a všech, kterým není 

lhostejný osud ohrožených dětí. Konání konference je možné díky finanční podpoře a spolupráci 
s Moravskoslezským krajem. 

Co můžete očekávat?  

Řadu zajímavých sdělení a diskusí k nim. Neformální přátelské setkání s kolegy, když jindy nemáme 
čas, říci si více. Milé a přátelské prostředí Vyšší odborné školy sociální. 

Věříme, že pozvání přijmete, a proto si prosím do svých diářů poznamenejte 

 

 

21. listopad 2019, 

čas od 8,30 do15,30, 

místo Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Zelená 2824/40A, Moravská Ostrava 

 

 

Současně si dovolujeme požádat nejpozději do 4. 11. 2019 o vyplnění a odeslání závazné přihlášky, 
kterou můžete vyplnit zde. Účastnický poplatek činí 600,- Kč a informace o platbě a účetních 
dokladech naleznete na přihlašovacím formuláři, event. našich webových stránkách www.cepp.cz  

 

Na konferenci můžete vyslechnout a diskutovat s našimi milými hosty, kteří přijali pozvání jako 
přednášející: 

Doc. PhDr. Monika Miklošková PhD, působící jako vysokoškolský pedagog na VŠ zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, jako sociální poradce, terapeut, terénní sociální pracovník i 
jako lektor vzdělávacích a tréninkových programů pro rodiče i pracovníky s dětmi. Podílí se a vede 
řadu vědeckovýzkumných úloh v oblasti sociální práce s rodinou. S manželem jsou také náhradními 
rodiči. Příspěvek bude o kontaktech dítěte v péči profesionálních náhradních rodičů, aktuální situaci 
na Slovensku v pomoci ohroženým dětem a v neposlední řadě o vlastních zkušenostech náhradního 
rodiče s kontakty svěřených dětí s původní rodinou. 
 
Doc. PhDr. Irena Sobotková CSc., dlouhodobě se zabývající problematikou rodin a náhradního 
rodičovství zvlášť, pomocí dětem s handicapem, významem vztahové vazby. Publikovala mnoho 
studií mj. s tématy kontaktů dětí v náhradní péči s rodinami. Sdělení zaměří na biologickou rodinu 
dítěte v pěstounské péči s akcentem na psychologické hledisko a výzkumné zjištění. 

http://www.cepp.cz/konference/ix-rocnik-konference-v-ramci-projektu-dejme-detem-rodinu/
http://www.cepp.cz/


 
 
 
 

 
 

 
Mgr. Klára Chábová, která založila spolek Mimo domov, organizuje přednášky, workshopy a šíří 
osvětu o nutnosti pomoci dětem napříč společností. Společně s ní se konference zúčastní mladí 
dospělí, kteří se podělí o vlastní zkušenost ze života v náhradní péči a kontakty s rodinami. Všichni 
mají velký podíl na vzniku filmu Dospělým ze dne na den, který rovněž na konferenci představí. 
 
Oceňujeme, že se s účastníky konference podělí o své pocity v minulosti, životní zkušenosti i pohledy 
paní Markéta Anyalaiová, maminka dvou dětí, o které se v době, kdy sama nemohla o ně pečovat, 
starala náhradní rodina. 
 
Naše pozvání ke sdílení osobních zkušeností, doporučení, postřehů ke kontaktům dětí s jejich 
rodinami rovněž přijala pěstounka paní Bc. Eva Konrádová, DiS. z Bruntálu a pěstounka na 
přechodnou dobu paní Bc. Zuzana Kutačová z Ostravy, které svými konkrétními postřehy mohou naši 
diskusi obohatit.  
 
Bezpochyby bude zajímavé rovněž sdělení praktických postupů uplatňovaných při realizaci 
asistovaných kontaktů doprovázejícími organizacemi. Příspěvky budou mít Mgr. Anna Lazecká, 
ředitelka a sociální pracovnice Sdružení pěstounů Polárka z. s. a Mgr. Ivana Dorotíková, metodik 
sociální práce z Centra psychologické pomoci. 
 
V jednání je rovněž účast zástupců oddělení sociálně-právní ochrany dětí a soudců, kteří v uvedené 
problematice mají významnou roli. 
 
 
V případě dotazů k organizaci konference se neváhejte obrátit na naše kolegyně: 
 
Andreu Rzymankovou, rzymankova@cepp.cz 773 751 754 
 
Mgr. Ivanu Dorotíkovou, dorotikova@cepp.cz 773 785 251 
 
Těšíme se na osobní setkání. 
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