V Bratislave, dňa 8.9.2015

Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si Vás dovoľuje pozvať
na 10. ročník konferencie Mosty k rodine, ktorá sa uskutoční dňa 6.10. 2015 o 09:00 hod.
na Trnavskej Univerzite Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné námestie
1, 917 01 Trnava. 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.
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
bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja.
Prihláška na aktívnu účasť prostredníctvom linku do 16.9.2015:
https://docs.google.com/forms/d/1wSLXE0yQh8XcObmw3o8XM1xEyoWEQYEXsnX25rChQI/viewform
Prihláška na pasívnu účasť prostredníctvom linku do 23.9.2015:
https://docs.google.com/forms/d/1aq3PWENlhStRwDCeMWHqiFAkQ0TvAWcsn3y2k3R
w0-Y/viewform

Účastnícky poplatok (zahŕňa občerstvenie, pitný režim, režijné náklady):
Platba vopred na č. účtu 4040029-105/3100, VS: 0610, poplatok vo výške 13,-€.
Platba na mieste, poplatok vo výške 15,- €.
Cena pre študentov je 7,-€.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Zuzana Spiessová
pobočka Bratislava a Trnava
tel. č.: 0910 781 773

Roman Hajdák
pobočka Nitra
tel. č.: 0905 496 351

„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.

