OSTRAVA, aula VŠB –TU
21. února 2019
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Vás srdečně zve na konferenci pod záštitou
náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
Jiřího Navrátila, MBA:

Rodina v postmoderní době aneb
KAM KRÁČÍŠ, RODINO?
Přednášky:
Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.:

Rodina a její členové v kontextu současnosti
Náruč – Pomoc deťom v kríze (SK):

Ambulantné a pobytové programy práce s rodinou ohrozenou násilím
v poradenských centrách Náruč a pobytovom Detskom krízovom centre
Náruč; Ako pomôcť rodine, kde je dieťa ohrozené alebo bolo obeťou
sexuálneho zneužívania či fyzického týrania – praktické skúsenosti
z Detského advokačného centra Náruč
PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková, Mgr. Zdenka Štefanidesova:

Význam attachmentu a budování zdravé identity v současné rodině

Cena za účast na konferenci je 990 Kč včetně občerstvení.
Každý účastník konference obdrží účastnický list v rozsahu 8 hod. vzdělávání.

Program:
8:15–9:00

Prezence účastníků

9:00–9:15

Úvodní slovo – zahájení / Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana MSK,

9:15–10:50

Rodina a její členové v kontextu současnosti / Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.

Ing. Jiří Drastík, ředitel CSSO, o. p. s.

Příspěvek referuje o smyslu rodiny a jejího potenciálu z pohledu vývoje. Pozornost bude
zaměřena na pojmenování příčin potíží, se kterými se rodiny, respektive jejich členové,
v současnosti potýkají. Zejména jde o pozici jednotlivých členů v rodině, jejich vzájemnou
interakci a prožívání. Problematika je nahlížena v kontextu teoretických východisek, které
se ovšem opírají o data z praxe.

10:50–11:10 Coffee break
11:10–12:00 Ambulantné a pobytové programy práce s rodinou ohrozenou násilím
v poradenských centrách Náruč a pobytovom Detskom krízovom centre
Náruč / Mgr. Róbert Braciník, ředitel, Detské krízové centrum Náruč
Pri práci s detskými či dospelými obeťami násilia sa snažíme mať vždy napamäti ich osobné
osudy v kontexte rodiny, z ktorej pochádzajú. Starostlivosť o detských klientov je vždy
previazaná aj s úsilím o sanáciu rodinného prostredia s perspektívou návratu detí domov.
O úspechoch i úskaliach práce na obnovovaní rodiny bude aj tento príspevok.

Ako pomôcť rodine, kde je dieťa ohrozené alebo bolo obeťou sexuálneho
zneužívania či fyzického týrania - praktické skúsenosti z Detského
advokačného centra Náruč / Mgr. Ľubomíra Mrázová, psycholožka

Výskyt sexuálneho či fyzického násilia zanecháva svoje dôsledky nielen na deťoch,
ale aj na ďalších členoch rodiny. Nezriedka dochádza i k jej rozpadu. Práca s celou rodinou
ako systémom je dôležitou súčasťou poskytovania komplexnej pomoci našim klientom
v Detskom advokačnom centre Náruč. V príspevku sa chceme podeliť s tým, čo sa nám
v práci s rodinou osvedčilo a zároveň priblížiť to, čo vnímame ako najväčšiu výzvu.

12:00–13:00 Oběd
13:00–14:15 Význam attachmentu a budování zdravé identity v současné rodině /

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková,
Mgr. Zdenka Štefanidesova		

Během přednášky se účastníci seznámí s pojmy attachmentová vazba (attachment můžeme
volně přeložit jako citové přilnutí, vztah, připoutání), typy attachmentové vazby (jeden jistý
a tři nejisté) a s kořeny vzniku problémového chování u dětí s nejistými typy attachmentové
vazby. Během praktických, názorných, interaktivních ukázek a pokusů souvisejících
s představovanou tematikou získají účastníci základní informace, jaká je vhodná reakce
(sociálního pracovníka, rodiče nebo jiné pečující osoby) na problémové chování dětí
s poruchou attachmentu. Druhá část přednášky bude věnována otázkám procesu formování
identity dítěte (kdo jsem?) a možnosti, jak dítěti pomoci zpracovat svůj životní příběh tak,
aby se mohlo vnímat jako dobré a lásky hodné.

14:15–14:30 Coffee break
14:30–15:50 Pokračování bloku: Význam attachmentu a budování zdravé identity...
15:50–16:00 Ukončení konference / Ing. Jiří Drastík, ředitel CSSO, o. p. s.

