Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
v spolupráci s
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny

Vás pozývajú na odborný seminár

Európske trendy v práci s rodinou
hlavný prednášajúci: Rob van Pagée, Holandsko

14.3. 2016
Hlavná 89, Košice
Aula A1, Teologická fakulta

Hlavný prednášajúci:
Rob van Pagée, sociálny pracovník, ktorý sa mnoho rokov venoval práci s ohrozenými
rodinami, rozpoznal potenciál konferenčného modelu od roku 1989 efektívne využívaného
pri práci s ohrozenou rodinou po celom svete pod názvom Family group conference (u nás
známe ako „Stretnutie rodinného kruhu“) a implementoval tento model úspešne do systému
sociálnej práce vo svojej krajine. Je zakladateľom a riaditeľom Eigen Kracht Centrale
(holandského centra „Stretnutí rodinného kruhu“), ktoré využíva sieťovanie širokej rodiny a
podpornej siete rodiny ako nástroj včasnej intervencie a sanácie rodiny vo všetkých
regiónoch Holandska. Neskôr priniesol tento model aj do viacerých európskych krajín, je
jedným zo zakladateľov Európskej siete „Stretnutí rodinného kruhu“. V roku 2006 priniesol
Stretnutia rodinného kruhu aj na Slovensko.
V prednáške poukáže a zhodnotí Európske trendy v práci s rodinou. Porovná efektivitu
tradičných modelov a nových konferenčných prístupov. Na podklade medzinárodných
a osobitne Holandských skúseností (kde prebehlo už viac ako 10 000 Stretnutí rodinného
kruhu) ukáže východiská a význam rozširovania kruhu spolupráce okolo ohrozených rodín
a zhodnotí pozitívne výsledky tímovej spolupráce v prospech rodín.

Predbežný časový harmonogram:
8:00 – 9:00
9:00 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

-registrácia účastníkov
-úvodné príhovory:
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., SPDDD Úsmev ako dar
Mgr. Viera Miklášová, Ústredie práce, soc. vecí a rodiny
Zhodnotenie prvých skúseností a výziev pri používaní konferenčných
modelov (prípadové konferencie, stretnutia rodinného kruhu) pri práci
s rodinami na Slovensku
-prednáška Rob van Pagée
coffee break
prednáška Rob van Pagée, spojená s diskusiou, ukončenie

Registrácia:
Na seminár sa môžete prihlásiť do 4.3.2016 vyplnením elektronického formulára. Pre
zobrazenie formulára kliknite sem. Formulár je potrebné vyplniť za každého účastníka.

Účastnícky poplatok:
Účastnícky poplatok za seminár je 5€/osoba. Potvrdenie o zaplatení prineste so sebou, slúži
ako vstupenka na seminár.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 4.3.2016 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
3344
priezvisko účastníka/účastníkov (povinný údaj!)

Seminár realizujeme v troch regiónoch Slovenska:
Ak Vám nevyhovuje termín vo Vašom kraji, môžete sa zúčastniť iného stretnutia

15.3. BANSKÁ BYSTRICA – Veľká sieň, Mestský úrad, Československej armády 26
17.3. BRATISLAVA – Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom
e-mailu: repicka@usmev.sk

Tešíme sa na Vašu účasť a podporu tímovej spolupráce aj cez možnosť takéhoto spoločného
vzdelávacieho stretnutia všetkých subjektov zainteresovaných na sanácii rodiny.
Účasť potvrdili zástupcovia Ústredia práce, soc. vecí a rodiny, Úradov práce, soc. vecí
a rodiny, zariadení na výkon rozhodnutia súdu, samosprávy, mimovládnych organizácií
a odbornej verejnosti.
Organizačný tím:
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
PhDr. Monika Miklošková, PhD.
Mgr. Žaneta Repická
Mgr. Zuzana Okálová
„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 ohrozeno u
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.

