Prorodinná konference Kraje Vysočina
konaná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka

HARMONIZACE
RODINNÝCH A PARTNERSKÝCH VZTAHŮ
Termín konání: 24. 5. 2018 od 9:00 do 15:00 hod.
Kde: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, kongresový sál
„Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu.“
Wilhelm Von Humboldt
Zaměříme se na problematiku rodinných a partnerských vztahů, a to jak funkčních, tak
i problémových. Představíme způsoby, jak na dobrých vztazích pracovat a dále je rozvíjet a
jaká řešení mohou mít vztahy, které se ocitnou v problémech.
Konferenci moderuje Mgr. Kateřina Kaňoková.

Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailovou adresu krmaskova.l@kr-vysocina.cz
či na tel. 564 602 813 nejpozději do pátku 11. 5. 2018.

Těšíme se na setkání s Vámi.

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

Plánovaný program:
9.00

prezentace

9.30

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

9.35

Životní podmínky v Kraji Vysočina – statistická data
Ing. Jitka Číhalová, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě, ředitelka)

10.00

Charakteristické znaky současné rodiny a vztahů mezi rodiči a dětmi
Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc, Filozofická fakulta UK, katedra psychologie

10.30

Vývojové fáze vztahů v rodině
MUDr. Milada Radosová (Rodinné centrum MiLuPa, psychiatr pro děti a dospělé)

11.00

diskuse

11.15

přestávka na kávu

11.30

Rodinné a partnerské vztahy očima vysokoškolských studentů
diskuse se studenty VŠPJ, oboru sociální práce

11.45

Videotrénink interakcí – nástroj pro zlepšení komunikace a vztahů v rodině
Mgr. Petra Antonů, VŠPJ, katedra sociální práce

12.15

Mediace – pomocník pro řešení konfliktů
Mgr. Vladimíra Jůzová, TREMEDIAS, mediátorka a facilitátorka

12.45

diskuse

13:00

přestávka na oběd

13.30

Rodinné vztahy před ústavním soudem
JUDr. Tomáš Lichovník (Ústavní soud ČR, soudce)

14.00

Výkon trestu odsouzených žen - rodinné vztahy z pohledu vězněných matek
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D, Věznice Světlá nad Sázavou, ředitelka

14.30

Nepostradatelná role seniorského věku v lidské pospolitosti
ThMgr. Milan Klapetek (VÚT Brno)

15.00

diskuse

15.15

závěr konference

