Pozvánka
Amalthea z.s. a Nadace Sirius
si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci:

Kontakt a identita dítěte v náhradní
rodinné péči
Konference se koná pod záštitou člena Rady Pardubického kraje
zodpovědného za sociální péči a neziskový sektor, pana Ing. Pavla Šotoly

on-line, v úterý 26. 1. 2021 od 9:00 hod.
Konference je určena pracovníkům OSPOD, doprovázejících organizací, sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, soudcům a dalším odborníkům, kteří se při své práci
zabývají problematikou kontaktu dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči s jejich biologickými
rodiči.
Smyslem konference je nabídnout širší skupině odborníků možnost pojmenovat a následně i
diskutovat aktuální dilemata v tématu kontakt. Všichni, kdo rozhodují o dětech a jejich kontaktu
s rodinou, by měli vždy odpovědně zvažovat všechny okolnosti a nastavovat pro dítě bezpečný
kontakt v zájmu jeho harmonického vývoje.
Předpokládaná délka konference je 6 hodin. Účast na konferenci je zdarma, resp. je hrazena
z rozpočtu projektu. Všichni účastníci obdrží novou elektronickou publikaci Příběhy z praxe –
Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou, kterou vytvořila autorská dvojice
Mgr. Ria Černá a Mgr. Jana Kocourková.
Více podrobností o projektu a realizátorech najdete pod odkazem:
http://www.amalthea.cz/projekt-bezpecny-kontakt-ditete-v-nahradni-rodinne-peci-sbiologickou-rodinou/

Přednášející
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Ing. Pavel Šotola – radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a
neziskový sektor
PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – psychoterapeutka, ředitelka Institutu náhradní
rodinné péče NATAMA
Mgr. Monika Semerádová – někdejší vedoucí CNRP Amalthea, metodický
konzultant v rámci projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
Bc. Dagmar Stříteská – sociální pracovnice Farní charity Litomyšl, zapojená do
pilotáže projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
PhDr. Roman Miletín – psycholog a ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje
Daniel Linart – mladý muž, který vyrostl v náhradní rodinné péči. Nyní se profesně
zabývá identitou dětí v náhradní rodinné péči. Vede semináře pro pěstouny a
doprovázející pracovníky
JUDr. Soňa Soukupová – opatrovnická soudkyně v Chrudimi
JUDr. Zuzana Zárasová – vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče MPSV
Mgr. Lenka Tomiková – sociální pracovnice, náhradní rodinná péče, OSPOD Ústí
nad Orlicí

Program konference
8:45 – 9:00

přihlášení účastníků (řešení případných potíží s připojením)

9:00 – 9:10

Ing. Pavel Šotola: Úvodní slovo

9:10 – 10:00

PhDr. Petra Winnette, Ph.D.: Ztráta biologické rodiny, vyřešení
traumatické minulosti a kontakt s biologickou rodinou v kontextu ACE
(Adverse Childhood Experiences)

10:00 – 10:30

Mgr. Monika Semerádová: Zkušenosti z pilotáže projektu Bezpečný
kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou

10:30 - 10:40

přestávka

10:40 - 11:30

Mgr. Lenka Tomiková a Bc. Dagmar Stříteská spolupráce OSPOD a
doprovázející organizace při nastavení kontaktu, příklady dobré praxe

11:30 – 12:10

Daniel Linart zkušenosti dítěte v náhradní rodinné péči v kontaktu
s biologickou rodinou.

12:10 – 13:00

přestávka na oběd

13:00 – 13:45

PhDr. Roman Miletín: Identita dítěte z pohledu psychologického,
sdílení zkušeností z praxe soudního znalce

13:45 – 14:30

JUDr. Soňa Soukupová: Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s
biologickou rodinou z pohledu soudkyně

14:30 – 15:00

JUDr. Zuzana Zárasová: Pohled MPSV na identitu a kontakt dítěte
v NRP s biologickou rodinou

Závazná přihláška na konferenci
Přihlášku na konferenci zašlete nejpozději do 15. 1. 2021 poštou nebo
na e-mailovou adresu: petr.janda@amalthea.cz

Tímto potvrzuji svou účast na odborné konferenci, která se koná on-line 26. 1. 2021.

Jméno zájemce:

Zaměstnavatel, organizace:

Město/obec:

E–mail:

Telefon:

Kontaktní osoba a adresa: Bc. Petr Janda, Amalthea z.s., Městský park 274, 537 01
Chrudim IV, mobil: 776 752 818

