
  

3. ročník rodinné konference Kraje Vysočina
konané pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc.
a náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka

DÍTĚ MÁ PRÁVO PROŽÍT 
ŠŤASTNÉ A SPOKOJENÉ DĚTSTVÍ

Termín konání: 23. 5. 2019 od 9:00 do 15:00 hod.

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

„Je důležité, abychom při všem tom vzdělávání našich dětí nezapomínali na vzdělávání  
jejich srdcí.“ Dalajláma

Věnovat  se  budeme  prožívání  šťastného  a  harmonického  dětství,  ale  i  problémům,  které
se v životě  dětí  a  celé  rodiny  často  objevují.  Představíme  způsoby,  jak  tyto  problémy  co
nejlépe řešit a proč je důležité vždy pracovat s celou rodinou. 

Konferenci moderuje Mgr. Kateřina Kaňoková.

Svoji  účast,  prosím,  potvrďte  na  e-mailovou  adresu  zemanova.l@kr-vysocina.cz 
nebo na tel. 604 335 067 nejpozději do pondělí 20. 5. 2019.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí 
a nestátních neziskových organizací 

mailto:zemanova.l@kr-vysocina.cz


Plánovaný program:

 9.00     prezentace účastníků

 9.30     zahájení konference, úvodní slovo 
  Mgr. Pavel Franěk, Kraj Vysočina, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí  

 9.45     Co ohrožuje šťastné a spokojené dětství v dnešní České republice?
             Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc, Filozofická fakulta UK, katedra psychologie

10.15    Harmonické dětství představují i „nesmiřitelné“ spory mezi sourozenci 
  Mgr. Jiří Halda, speciální pedagog, rodinný terapeut

10:45    Slaďování pracovního a rodinného života – statistická data
Ing. Jitka Číhalová, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, ředitelka 

11.00    diskuse  

11.15    přestávka na kávu  

11.30    Projekt Kraje Vysočina „Školkové babičky a dědečci“
  diskuse s účasníky projektu – školkové babičky, paní učitelky a děti z MŠ 

11.45    Ochrana nebo participace? Současné dilema sociální práce s rodinou
  Mgr. Robin Brzobohatý, mediátor, Právnická fakulta MU, katedra právní teorie

12.15    Proč je důležité pracovat s celou rodinou dítěte ohroženého násilím v blízcích vztazích
    Petra Wünschová, Centrum LOCIKA, ředitelka

12.45    diskuse  

13:00     přestávka na oběd
 
13.30     Možnosti intervenčního centra v oblasti posilování rodičovské role u osob ohrožených
              domácím násilím

   Mgr. Jana Volná, Intervenční centrum Vysočina, vedoucí

14.00     Sebevražedné chování a sebepoškozování v dětství
MUDr. Tomáš Havelka, oddělení dětské a dorostové psychiatrie Nemocnice Havlíčkův Brod,
primář

14.30     Cochemský model ve světě české soudní praxe
   JUDr. Soňa Soukupová, Okresního soud Chrudim, předsedkyně

15.00    diskuse, závěr konference

15.00     diskuse, závěr konference

15.15     závěr konference  




