
      

POZVÁNKA 
 

na semináře a mezinárodní konferenci  
 

„Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami“ 
 

 Brno (13. 11. 2018) 

Seminář 

(místo bude 
upřesněno) 

Ostrava (29. 11. 2018) 

Seminář 

(místo bude 
upřesněno) 

Praha (13.–14. 12. 2018) 

Konference se zahraniční 
účastí 

(místo bude upřesněno) 

O čem 
budou? 

 

Na seminářích vám představíme a prodiskutujeme 
inovativní přístupy v práci s ohroženými dětmi 
v tématech:  

• Děti se specifickými potřebami v oblasti 
duševního zdraví; 

• Děti a mládež s rizikovými projevy chování; 

• Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových 
látek;  

• Posilování rodičovských kompetencí; 

• Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové 
situace rodičů na děti; 

• Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte 
ve škole; 

• Děti v problémové situaci projevující se 
záškoláctvím; 

• Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího 
v náhradní rodinné péči;  

• Rodiče se zkušeností opakovaného odebírání 
dětí; 

• Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných 
v ústavní výchově.  

Během konference se dozvíte 
o zahraničních zkušenostech se 
zaváděním inovativních služeb 
pro rodiny s dětmi. 

Následující den se budeme 
věnovat inovativním přístupům 
v práci s ohroženými dětmi 
v několika tématech (viz program 
Brno a Ostrava). 

Programy akcí: naleznete na odkazech: 

Program semináře Brno – zde. 

Program semináře Ostrava – zde. 

Program mezinárodní konference Praha – zde. 

Komu jsou akce určeny? Zástupcům z oblasti sociálních služeb a sociálně-právní 

ochrany dětí, školství, zdravotnictví, volného času, samosprávy a komukoliv, kdo se zajímá 
o témata ochrany práv dětí a rozvoje služeb.  

http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/Program_seminar-Brno_final(1).pdf
http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/Program_seminare_Ostrava_final.pdf
http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/Program_konference-Praha_final.pdf


      

Představené principy inovativních služeb budou součástí dotační výzvy MPSV na podporu vzniku 
inovativních služeb, která bude vyhlášena v listopadu 2018 (k obsahu výzvy budou vyhlášeny 
samostatné semináře). 

Informace o přihlašování:  
Účast na akcích je bez registračního poplatku. Účastníkům konference v Praze je hrazeno 
ubytování – kapacita je omezena. Občerstvení bude k dispozici.  

Doporučujeme registrovat max. 2 osoby z jedné organizace/instituce. 

 

Vaši účast prosím závazně potvrďte prostřednictvím webové registrace:  
 
Přihláška seminář Brno – zde. 

Přihláška seminář Ostrava – zde.  

Přihláška mezinárodní konference Praha – zde. 

 

Účast a konkrétní místo akce vám potvrdíme e-mailem. 

 

Akce se konají v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Těšíme se na vaši účast. 

 

 

Andrea Šafařík, organizátorka konference Praha 

e-mail: andrea.safarik@mpsv.cz, tel.: 778 427 882 

 

Alžběta Možíšová, Hana Lukešová Bartáková, organizátorky semináře Brno 

e-mail: albeta.mozisova@mpsv.cz, tel.: 773 790 723 

hana.lukesova@mpsv.cz, tel.: 777 435 384 

 

Jiří Dvořák, organizátor semináře Ostrava 

e-mail: jiri.dvorak@mpsv.cz, tel.: 778 730 511 

 

 

http://www.pravonadetstvi.cz/2018/inovace/seminar-inovace-v-praci-s-ohrozenymi-detmi-a-jejich-rodinami-brno-13-11-2018/prihlaska-brno-13-11-2018/
http://www.pravonadetstvi.cz/2018/inovace/seminar-inovace-v-praci-s-ohrozenymi-detmi-a-jejich-rodinami-ostrava-29-11-2018/prihlaska-ostrava-29-11-2018/
http://www.pravonadetstvi.cz/2018/inovace/mezinarodni-konference-inovace-v-praci-s-ohrozenymi-detmi-a-jejich-rodinami-praha-13-14-12-2018/prihlaska-praha-13-14-12-2018/

