POZVÁNKA NA XIX. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ
Termín:
Místo:

25. - 26. 9. 2019
Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
sál Otakara Motejla

Seminář, který pořádá TRIADA-Poradenské centrum, je tradičním setkáním odborníků z organizací
a institucí působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2001 se koná pravidelně
v podzimním termínu a stal se významnou odbornou akcí, jejíž program je zaměřen na oblast
transformace systému péče o ohrožené děti, systematicky rozvíjí koncepční otázky a reflektuje aktuální
situaci. Workshopy a vzdělávací programy přináší náměty a podněty k zavádění nových přístupů a metod
do praxe a jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
K účasti na semináři jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center,
kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby
v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
V současné době připravujeme program semináře, který bychom letos opět chtěli zaměřit na téma
pěstounské péče a to v jejich různých formách a podobách – na přechodnou dobu, péče prarodičů
a příbuzných a tzv. dlouhodobá pěstounská péče.
Program semináře bude zahájen ve středu 25. 9. 2019 v 10:00 hodin, první část programu bude
probíhat společně a jako tradičně k aktuálním otázkám vyjádří ve svých vystoupeních zástupci
Ministerstva práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.
Workshopy budou probíhat ve středu odpoledne a ve čtvrtek dopoledne, jsou akreditované MPSV,
zaměří na zkušenosti z praxe, metody práce, kazuistiky a příklady dobré praxe jak tuzemské tak
i zahraniční.
Přihlášení účastníci obdrží program semináře a pokyny k rezervačnímu systému. Další informace může
sledovat na našich webových stránkách.
Těšíme se na Vaše přihlášky co nejdříve, kapacita semináře je omezena.
Přihlášky můžete zasílat elektronicky na vzdelavani@triada-centrum.cz
Účastnický poplatek činí Kč 2 999,- Kč na osobu, cena zahrnuje texty a podklady pro jednání, občerstvení
v průběhu semináře, účast na společenském večeru (středa 25. 9. 2019), certifikát o účasti a sborník.
Poplatek uhradíte na základě faktury, kterou vám zašleme podle potvrzených přihlášek.
Kontaktní osoba pro přihlášky a organizační záležitosti: Mgr. Viktor Janč, tel. 774 225 665
e-mail:vzdelavani@triada-centrum.cz
Na setkání s Vámi se těší tým pracovníků TRIADA-Poradenské centrum.

PhDr. Eva Rotreklová
ředitelka a odborný garant semináře
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V Brně dne 30. 3. 2019

