Pozvánka na konferenci
„ Rodina

ohrožená a rodina náhradní

v aktuálních legislativních a společenských
podmínkách“

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na odbornou konferenci pořádanou v rámci projektu „Standardizace
orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00011“ na téma
„Rodina ohrožená a rodina náhradní v aktuálních legislativních a společenských
podmínkách“, která se uskuteční dne 29. 9. 2015 od 9:00 v kongresovém sále Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Program konference je součástí této pozvánky.
Konferenci pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor sociálních věcí, ve spolupráci
s časopisem Rodinné listy.
Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailovou adresu noskova.a@kr-vysocina.cz nejpozději do
úterý 15. 9. 2015.
Těším se na setkání s Vámi.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. et Bc. Petr Krčál
Radní pro oblast sociálních věcí
a prorodinné politiky

Program konference:
8.30 - 9.00

Prezence

9.00 - 9.10

Zahájení konference - Mgr. et. Bc. Petr Krčál, radní Kraje Vysočina

9.10 – 9.40

Ohrožená a náhradní rodina v koncepčních záměrech Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR: Mgr. Daniel Hovorka, Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

9.40 – 10.20

Pobyt dítěte v zařízení – vybrané možnosti a limity orgánu
sociálně-právní ochrany dětí z pohledu veřejného ochránce práv –
Mgr. et Mgr. Barbora Němcová, Kancelář veřejného ochránce práv

10.20 – 10.40

Přestávka

10.40 - 11.20

Pěstounská péče – aktuální problémy z pohledu veřejného
ochránce práv – Mgr. Bc. Hana Zaplatílková, Kancelář veřejného
ochránce práv

11.20 – 12.20

Psychosociální vývoj dítěte v ohrožené rodině – Mgr. Květa
Sluková, Ph. D., Technická univerzita Liberec

12.20 – 12.50

přestávka na oběd

12.50 - 13.50

Multidisciplinární spolupráce v sociálně-právní ochraně dětí –
PhDr. Alena Plšková, Institut mezioborových studií Brno

13.50 – 14.30

Ohrožené dítě a dítě v náhradním rodinném prostředí v judikatuře
Ústavního soudu – JUDr. Tomáš Lichovník, Ústavní soud

14:30 – 15:00

Diskuse a závěr

