Pozvánka na konferenciu
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vás dovoľuje pozvať na 10.ročník
konferencie Mosty k rodine, ktorá sa uskutoční

dňa 12.10.2015 o 09:00 hod.
V priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica
Témou konferencie je

„10 rokov budovania Mostov k rodine -Tímová spolupráca pri sanácii rodiny“
Záštitu nad konferenciou prevzal
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Marián Valentovič
primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko

Cieľom konferencie je výmena skúseností a poznatkov v oblasti starostlivosti o deti vyrastajúce mimo
svojej pôvodnej rodiny s dôrazom na sanáciu pôvodného rodinného prostredia, inovatívne prístupy a
súčasné trendy v starostlivosti o tieto deti a praktické otázky sociálnej práce s rodinou, z pohľadu
odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach v rámci banskobystrického, trenčianskeho a žilinského
kraja.
Témy v rámci workshopov
1.
2.
3.
4.

Práca s rodinou metódou prípadovej konferencie a Stretnutie rodinného kruhu
SOS program - úspešné osamostatňovanie mladých dospelých
Iné metódy práce s deťmi z málopodnetného prostredia
Metódy práca s deťmi s poruchami správania, ADHD

Program konferencie
08:00 – 09:00 - prezentácia účastníkov
09:00 – 11:30 - prednášky v pléne
11:30 – 12:15 - prestávka s občerstvením
12:15 – 14:15 - workshopy
14:15 – 14:30 - záver konferencie
14:30 – 15:30 – recepcia
V prípade vašej aktívnej účasti - príspevok do workshopu sa prihláste do 1.10.2015, o jeho zaradení
do programu Vás budeme informovať najneskôr do 5.10.2015.
V prípade vašej pasívnej účasti je v termíne do 6.10.2015
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom linku:
https://docs.google.com/forms/d/1wASwOS_klM8n7FIEze9n5xJ6kNqYNInQHPycHwLX7U/viewform?usp=send_form

Účastnícky poplatok (zahŕňa občerstvenie, pitný režim, režijné náklady) je vo výške 15,- €
č. účtu 4170018308/3100, VS: 0910, do poznámky prosím uviesť meno účastníka
Cena pre študentov je 7,-€.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Mgr. Michaela Brunclíková
pobočka Prievidza
tel. č.: 0904643620

PhDr. Mária Szabóová, PhD.
pobočka Ružomberok
tel. č.: 0908111172

Bc. Lucia Sobotková
pobočka:B. Bystrica
tel. č.: 0908245751

„Projekt Tímová spolupráca pri sanácii rodín s využitím konferenčného modelu práce s ohrozenou rodinou Family Group Conference (FGC)
bol podporený sumou 14.895,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.
Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Tímová spolupráca pri sanácii rodín s
využitím konferenčného modelu práce s ohrozenou rodinou Family Group Conference (FGC) je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie
podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.“ Táto konferencia je jednou z 9 odborných aktivít podporených v projekte.
Táto konferencia je jednou z 9 odborných aktivít podporených v projekte.

