Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov
Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny, Trnavská univerzita
Vysoká škola sv. Alžbety

Vás pozývajú na 15. ročník medzinárodnej konferencie

Mosty v sociálnoprávnej ochrane 2015
Spoločne pre rodinu II.
9. - 11. november 2015
Účelové zariadenie NR SR, Častá – Papiernička
Konferencia je realizovaná pod hlavnou záštitou predsedu NR SR Ing. Petra Pellegriniho
a záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny Ing. Mariána Valentoviča
Odbornú garanciu nad konferenciou prevzal Minister práce, sociálnych vecí a rodiny
JUDr. Ján Richter

Z kapacitných dôvodov platí pozvánka pre jedného zástupcu inštitúcie (riaditeľa detského
domova / vedúceho oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).
Hlavná téma konferencie:

Tímová spolupráca pri sanácii rodiny
Pozvanie prijali okrem slovenských hostí aj významní zahraniční hostia:
Jiřina Prekopová, Škola lásky v rodine, Česká republika, Nemecko
Věra Bechyňová, České centrum pro sanaci rodiny STŘEP, Česká republika
Rob van Pagée, Eigen Kracht Centrale, Holandsko
Tomasz Polkowski, Child and Family Foundation, Poľsko
Tatjana Vukman, Centrum sociálnej pomoci v Splite, Chorvátsko
Predbežný časový harmonogram:
Pondelok
12:30 – 13:30
13:00 – 14:00
14:00 – 18:00
19:00

obed
registrácia účastníkov
otvorenie konferencie, prednášky v pléne
regionálny večer

Utorok
09:00 – 12:30
12:30 - 14:00
14:00 – 17:00
18:00

prednášky v pléne
obed
prednášky v pléne, workshopy
galavečer, odovzdávanie ceny „Spoločne pre rodinu.“

Streda
09:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30

spoločné stretnutie DeD a UPSVaR
záver konferencie
obed

Registrácia:
Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 30.10.2015 vyplnením elektronického
formulára. Pre zobrazenie formulára kliknite sem. Formulár je potrebné vyplniť za každého
účastníka.

Upozornenie:
Na Vašu registráciu nepostačuje zaplatenie účastníckeho poplatku. Účastníci, ktorí
nevyplnia elektronický formulár nebudú mať rezervované miesto, ubytovanie ani stravu
počas stretnutia.

Účastnícky poplatok:


Účastnícky poplatok za konferenciu (tri dni) je 39€/osoba.
V cene je zahrnutá odborná konferencia, 2x ubytovanie, strava a občerstvenie počas
prestávok.



Účastnícky poplatok za dva dni konferencie je 32€/osoba.
V cene je zahrnutá odborná konferencia, 1x ubytovanie, strava a občerstvenie počas
prestávok.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 30.10.2015 prevodom na účet (v prípade platby
na mieste účtujeme manipulačný poplatok v hodnote 2€).
číslo účtu:
variabilný symbol:
popis transakcie:

SK93 3100 0000 0040 4002 9105
7777
priezvisko účastníka/účastníkov (povinný údaj!)

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom
e-mailu: okalova@usmev.sk
Organizačný tím:
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Mgr. Viera Miklášová
Mgr. Zdenko Michalides
Ing. Eva Bodnárová
Mgr. Zuzana Okálová

Tešíme sa na Vašu účasť!
„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.

