
 
 
 
 

 
 

 
 

Vážení přátelé, 
přijměte pozvání na 

  

10. ročník konference pořádané v rámci projektu DEJME DĚTEM RODINU, 
 

tentokrát s mottem  

„Nikdy není pozdě … na lásku, 

na štěstí , na vztahy“ 
 

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

lhostejný osud ohrožených dětí.  

Co můžete očekávat?  

Řadu zajímavých sdělení a diskusí na téma: co je potřeba udělat pro to, abychom my odborníci, 
a do jejich řad počítáme i náhradní rodiče, podpořili děti vyrůstající v obtížných životních situacích 

a pomohli jim to jejich „štěstí“ najít.  

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

24. listopadu 2022 od 8,30 do 16,00 

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

Současně Vás žádáme, abyste nejpozději do 4. 11. 2022 vyplnili a odeslali závaznou přihlášku (registrace 

ukončena). Účastnický poplatek činí 800,- Kč a informace o platbě a účetních dokladech naleznete 
v přihlašovacím formuláři. Studenti denního studia mají vstup zdarma. 

Na konferenci můžete vyslechnout příspěvky a diskutovat s našimi milými hosty, kteří přijali pozvání 
jako přednášející: 
 
Bc. Michal Ďorď vyrůstal v dětském domově ve Frýdlantu v Čechách. Vystudoval mezinárodní vztahy. 
Posledních šest let pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde má na starosti podporu 
projektů sociálního bydlení a Housing First. Je členem vládního Výboru pro práva dítěte. Ve svém 
příspěvku se zaměří na svou osobní zkušenost se systémem péče o ohrožené děti a na změny, 
kterými systém v posledních 30 letech prošel z pohledu dítěte. 

 

Mgr. Terezie Pemová vystudovala obor sociální práce na FF UK. Zabývá se problematikou ADHD, 
sociální prací s rodinou a poradenstvím. Vede kurzy pro rodiče, pěstouny, pedagogické 
pracovníky, sociální pracovníky a další pomáhající profese. Externě vyučuje na vysokých školách v ČR, 
je členkou ISPCAN (Mezinárodní společnost pro ochranu dětí před týráním a zneužíváním). Ve svém 
příspěvku se bude věnovat vývojovému traumatu dětí. 

https://www.cepp.cz/konference/konference-dejme-detem-rodinu/


 
 
 
 

 
 

 

Mgr. Vladimír Polák je místopředsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem, působí zde rovněž jako 
předseda specializovaného opatrovnického odvolacího senátu. Jako první v České republice začal 
v řízeních o úpravu poměrů nezletilých dětí po rozpadu vztahu rodičů využívat interdisciplinární 
spolupráci inspirovanou cochemskou praxí. Aktuálně se věnuje problematice ohrožených dětí. Ve 
svém příspěvku představí Iniciativu Pro dítě 21, která je volným sdružením odborníků v oblasti 
ochrany dětí participujících na projednávání a rozhodování případů ohrožených dětí, kteří se 
ztotožňují s nutností systémových změn v této oblasti. Jejím smyslem je zkvalitnění péče 
poskytované ohroženým dětem a jejich rodinám.  

Mgr. Martina Žiga Černá pracuje od r. 2012 na pozici psychologa v Rodinné a manželské poradně CPP 
v Opavě. Zabývá se individuálním, párovým a rodinným poradenstvím. Součástí její práce je i práce 
s dětmi, využívá k tomu mimo jiné i nově vybavené multisenzorické prostředí Snoezelen. Věnuje se 
také psychologickému posuzování žadatelů o NRP včetně vedení odborných příprav.  V organizaci 
působí i na pozici lektora při vzdělávání pěstounů. 

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová pracuje od r. 2012 na pozici psychologa v Rodinné a manželské poradně 
CPP v Opavě.  Věnuje se zejména rodinné terapii formou individuálních, párových a rodinných setkání. 
Nejčastěji pracuje s celým rodinným systémem, včetně dětí. Při práci s dětmi mimo jiné využívá 
specializovanou metodu Terapie hrou v nově vybavené herně.  V rámci organizace pracuje jako lektor 
odborných příprav žadatelů o NRP a lektor vzdělávání pěstounů. 

Ve svém příspěvku se budou společně věnovat procesu výběru vhodných náhradních rodičů pro děti 
vyrůstající mimo biologickou rodinu. 

Mgr. Petra Chytilová pracuje jako školní psycholožka, má svou soukromou praxi, zároveň je poradcem 
pro pěstounské rodiny. Ve své práci vychází z krátkodobé terapie zaměřené na řešení. Věří, že v každé 
situaci je možná změna k lepšímu. Ve svém příspěvku představí model Kids’Skills (přístup zaměřený 
na řešení při práci s dětmi) vytvořený finským psychiatrem Benem Furmanem. Tento originální 
přístup zaměřený na řešení dětských problémů mohou využívat jak profesionálové z oblasti péče 
o duševní zdraví, tak pečující osoby (rodiče, pěstouni). 

Naše pozvání ke sdílení osobních zkušeností a postřehů přijali také naši milí pěstouni na přechodnou 
dobu, manželé Monika a Jaromír Beschlovi, kteří se od roku 2018 postarali už o 7 dětí a v doprovodu 
své klíčové pracovnice PhDr. Moniky Durajové obohatí diskusi svými názory a postřehy z praxe. 

 

V případě dotazů k organizaci konference se na nás neváhejte obrátit. 

 

Mgr. Lenka Krahulcová, krahulcova@cepp.cz, 777 499 651 

Mgr. Ivana Gocalová, gocalova@cepp.cz, 773 785 251 

 

Těšíme se na osobní setkání. 
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