Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vá
dňa 8.10. 2015 o 09:00 hod. v Gallery s.r.o. (VERITAS) na Dominikánskom námestí č. 8
v KošiciachTémou
Záštitu nad konferenciou prevzali generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny
Ing. Marián Valentovič a primátor mesta Košíc MUDr. Richard Raši, PhD. MPH
Konferencia je súčasťou projektu regionálnych konferencií Mosty k rodine. 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 košického a
prešovského kraja.

Program konferencie

8:00 - 9:00
9:00 - 11:00
11:00 – 11:30
11:30 - 13:30
13:30

registrácia účastníkov
hlavná časť konferencie - prednášky
coffee break
tématické workshopy
recepcia

Témy v rámci workshopov:
1) Posilňovanie rodín: Nová úloha sociálnej práce – sprevádzanie rodín a post-starostlivosť
2) Čo môžeme urobiť pre rozvíjanie kompetencií tímovej práce
3) Osvedčené formy tímovej práce pri práci s rodinami v náročných životných situáciách
4) Model "Stretnutia rodinného kruhu" a jeho praktické využitie - príklady dobrej praxe zo
Slovenska aj zahraničia – Workshop pre novinárov a zástupcov médií
V rámci konferencie je možná Vaša aktívna účasť. V prípade záujmu, oznámte tak
v návratke, ktorú prosíme zaslať poštou na našu adresu, faxom 055/2304 400 alebo emailom na adresu z.repicka@gmail.com najneskôr do 25. septembra 2015.
V prípade pasívnej účasti prosíme zaslať priloženú návratku poštou na našu adresu
alebo e-mailom na adresu z.repicka@gmail.com najneskôr do 25.septembra 2015 Zároveň
je pre nás dôležité, aby ste uviedli v návratke číslo workshopu, ktorého sa chcete zúčastniť,
nakoľko počet účastníkov v jednotlivých workshopoch je obmedzený!
Účastnícky poplatok 17,- € prosíme uhradiť na č. účtu 4350 134 306/3100,
VS 111 do 06.10.2015. Potvrdenie o zaplatení prosím prineste so sebou, aby sme urýchlili
proces registrácie. (Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie v rámci prednáškových blokov,
pitný režim a recepciu.)
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje, prosím, na telefónnom čísle
055/ 2304 401(-403), 0949 430 991 alebo e-mailom na adresu z.repicka@gmail.com.
„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
.

