
SEMINÁŘ S DISKUSÍ

Dovolujeme si vás pozvat na seminář s diskusí 
na téma Budoucnost péče o ohrožené děti do tří 
let. Akce je určena především vedením dětských 
domovů do tří let a navazuje na akci pořádanou 
v září 2020, které byla určena zřizovatelům těchto 
zařízení. Cílem setkání je sdílení vizí a plánů vedení 
dětských domovů do tří let ohledně budoucnosti 
péče o ohrožené děti do tří let v jejich zařízení.  
V České republice již existuje dostatek příkladů 
dobré praxe a inspirace, jak s touto cílovou sku-
pinou pracovat. Toto téma považujeme za velmi 
důležité i s ohledem na celosvětový trend odklonu 
od péče o malé děti v pobytových zařízeních a zá-
roveň s ohledem na rozhodnutí o kolektivní stíž-
nosti na Českou republiku ve věci umisťování nej-
menších dětí do ústavní péče Evropského výboru 
pro sociální práva zveřejněného v listopadu 2020. 

Seminář je pro účastníky zdarma.  
Seminářem a diskusí vás provede 
Alena Svobodová. 

Příspěvky již potvrdili:

Eva Petrová, Ministerstvo spravedlnosti

Klára Laurenčíková, Ministerstvo zdravotnictví

Kristýna Jůzová Kotalová, Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

Markéta Tauberová, Dětské centrum Veská

Pavla Vrábelová, Centrum Áčko Valašské Meziříčí

Marek Mikláš, Dětské centrum Zlín

Jindřiška Korečková, Dětské centrum Liberec

Radka Soukupová, Centrum pro rodinu a dítě  
a dětský domov Charlotty Masarykové

Zdeňka Kučná, Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odborná garantka projektu transformace 
pobytových zařízení

Seminář se uskuteční on-line pomocí  
aplikace Zoom. Odkaz pro přihlášení  
bude zaslán týden před konáním akce. 

Přihlásit se můžete pomocí 
následujícího odkazu:

Budoucnost péče o ohrožené děti  
do tří let - 27. 4. 

Přijetí přihlášek bude potvrzeno.

27. DUBNA 2021,  
OD 9 DO 12 HODIN.

BUDOUCNOST PÉČE 
O OHROŽENÉ DĚTI 
DO TŘÍ LET

Seminář organizuje mezinárodní organizace 
Lumos a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Lumos je organizace, která se zaměřuje na 
změnu systému péče o ohrožené děti. 

Jejím hlavním posláním je přispět ke změně 
systému péče o ohrožené děti tak, aby každé 
dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. 

Kontakt: Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte 
Alenu Svobodovou, 

alena.svobodova@wearelumos.org 

tel.: 773 904 442

Těšíme se na setkání s vámi. 

www.wearelumos.org

27. DUBNA 2021, OD 9 DO 12 HODIN.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LeRMLhz56E-bB5MsifpCFfIM23ZtJJhGnTCT7CTeggtUMkhJRFVVTE43RlFBN1NXMjZMN0dUOUZKUS4u
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