Program konferencie Mosty k rodine 2015
Košice 8.10.2015
8.00 - 9.00
9.00 - 11.00

Registrácia účastníkov konferencie Mosty k rodine v Gallery s.r.o.
(VERITAS) v Košiciach
Hlavná časť konferencie:

10 rokov budovania Mostov k rodine - Tímová
spolupráca pri sanácii rodiny
Slávnostné otvorenie
1. JUDr. Martin Petruško, námestník primátora mesta Košice
2. Mgr. Viera Miklašová, poverená zastupovaním generálneho riaditeľa Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny Ing. Valentoviča
3. PhDr. Pavol Mutafov, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Príspevky:
4. Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda SPDDD Úsmev ako dar: „Tímová
spolupráca pri sanácii rodiny“
5. Tomek Polkowski, Child and Family Foundation, Poľsko: „Pomoc rodinám v Poľsku:
Realita, dobrá prax a výzvy.“
6. Mgr. Monika Miklošková, SPDDD Úsmev ako dar: „Osvedčené formy tímovej práce
pri práci s rodinami v náročných životných situáciách“

7. Mgr. Danka Pukancová, Ústredie práce, soc. vecí a rodiny: „Čo môžeme urobiť pre
rozvíjanie kompetencií tímovej práce“
8. Mgr. Peter Gönci, vychovávateľ DeD Košická Nová Ves: „....z praxe výchovy. Práca
s dieťaťom a rodinou v detskom domove.“

11.00 - 11.30

Coffee break

11.30 - 13.30

Tematické okruhy konferencie - workshopy

Workshop č.1) Posilňovanie rodín: Nová úloha sociálnej práce – sprevádzanie rodín
a post - starostlivosť
Vedenie workshopu: Mgr. Tatiana Miháľová
1. Tomek Polkowski s manželkou, Child and Family Foundation, Poľsko: „ Posilňovanie

rodín: Nová úloha sociálnej práce – sprevádzanie rodín a post-starostlivosť.
2. Mgr. Ivana Vojtašeková PhD., Dorka – centrum pre obnovu rodiny, Košice: „ Neúplná
rodina ako subjekt sanácie – príklad z praxe Dorka n.o.“

Workshop č.2) Čo môžeme urobiť pre rozvíjanie kompetencií tímovej práce
Vedenie workshopu: Mgr. Daša Ondovčíková
1. Mgr.Danka Pukancová, metodik, Ústredie práce a sociálnych vecí Bratislava: „ Čo
môžeme urobiť pre rozvíjanie kompetencií tímovej práce.“
2. Mgr. Anna Garanová, Mgr. Ivana Blecharžová, sociálne pracovníčky, Relevant n.o.
Prešov: „ A čo teraz?“

Workshop č.3)

Osvedčené formy tímovej práce pri práci s rodinami v náročných

životných situáciách
Vedenie workshopu: Mgr. Viera Vozárová
1. Mgr. Monika Miklošková, SPDDD Úsmev ako dar, „Osvedčené formy tímovej práce pri

práci s rodinami v náročných životných situáciách“
2. PhDr. Soňa Hlaváčová, Charitný dom sv. Alžbety, Košice: „Využitie tímovej práce pri
riešení problémov s rodinou v kríze“

Workshop č.4)

Model "Stretnutia rodinného kruhu" a jeho praktické využitie

Vedenie workshopu: JUDr. Alena Vachnová
1. Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda SPDDD Úsmev ako dar: „Model "Stretnutia
rodinného kruhu" a jeho praktické využitie - príklady dobrej praxe zo Slovenska aj
zahraničia „ – Workshop pre novinárov a zástupcov médií

13.30 - 13.50
13.30 - 15.00

Spoločné ukončenie konferencie v prednáškovej miestnosti
Recepcia

„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.

