7. ročník
Výroční konference Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Dítě a náhradní rodina
úterý 4. června 2019 – Slezské vzdělávací centrum, Karola Śliwky 225/41, Karviná

Časový harmonogram konference
7:45 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:15
9:15 - 9:55
9:55 - 10:10
10:10 - 10:40
10:40 - 11:20
11:20 - 12:00
12:00 – 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:00

Prezence
Přivítání a úvodní slovo Mgr. Zuzany Filipkové, Ph.D., ředitelky SD
Mgr. Renáta Chytrová – Doprovázení pěstounů očima OSPOD
ThLic. Vladislav Volný, Th.D. – Sítě a pasti dnešní doby
Přestávka
Libuše Kubiková – Jak jsme to zvládli
Mgr. Hana Horklová – Pěstounská rodina ohrožená závislostním chováním
PhDr. Richard Mohyla – Závislost a rodina
Informace o možnostech podpory osob se závislostmi v rámci služeb SD Ing. Mgr. Romana Bélová, náměstkyně ředitelky SD
Přestávka s občerstvením
Workshop 1, 2, 3
Přestávka
Workshop 1, 2, 3 opakování
Závěr, diskuze, rozloučení

Odpolední workshopy
1
2
3

V. Volný
H. Horklová
R. Mohyla

Zneužití sociálních sítí v praxi - kazuistiky, strategie útočné a obranné
Závislost v rodině a její dopady
Podoby závislosti v rodinném systému

Ceny pro účastníky (zahrnují pitný režim a občerstvení)
Pracovníci a odborná veřejnost
Externí pěstouni
Hlídání dětí
Pěstouni s dohodou uzavřenou se Slezskou diakonií

450,750,50,- / hod.
zdarma

Informace o přihlašování, osvědčení a platbě
● Přihlašovat se můžete on-line do 29. května 2019
● Účastníkům bude vydáno osvědčení o vzdělávání v rozsahu 6 hodin
● Platba při prezenci v hotovosti, po dohodě na fakturu do 29. května 2019

Přihlašovat se můžete ZDE

Popis cesty na konferenci
Slezské vzdělávací centrum se nachází v Karviné-Fryštátě, v blízkosti zámeckého parku
(budova bývalého mlýnu), Karola Śliwky 225/41, Karviná.

Pěšky
Od zastávky Fryštát,
univerzita – vzdálenost
1 km, cca 16 min.
Projít kolem Slezské
univerzity směrem k
Okresnímu soudu a věznici
a pokračovat dolů k parku
po ulici park B. Smetany.
Na rozcestí se dát doleva,
po pravé straně je park a po
levé straně se nachází
budova Slezského
vzdělávacího centra.

Autem
Směr z Českého Těšína
Po příjezdu do Karviné na 3. světelné křižovatce (u bývalé budovy VZP) odbočit
z tř. 17. listopadu doleva na ulici Poštovní, na kruhovém objezdu 2. výjezdem a pak stále
rovně až na místo.
Směr z Ostravy, Orlové
Po příjezdu do Karviné po ul. Ostravské, dále tř. 17. listopadu, na 3. světelné křižovatce (u
bývalé budovy VZP) odbočit doprava na ulici Poštovní, na kruhovém objezdu 2. výjezdem a
pak stále rovně až na místo.
Menší parkoviště se nachází přímo u objektu, další nejbližší parkoviště u nedaleké restaurace
Oáza (blíže k centru), další pak u Slezské univerzity.

Přednášející a jejich témata
● Mgr. Renáta Chytrová: Doprovázení pěstounů očima OSPOD
Renáta Chytrová je vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí sociálního odboru
Magistrátu města Karviná. Absolvovala bakalářské studium oboru Právo sociálního
zabezpečení na Masarykově univerzitě v Brně a magisterské studium oboru Sociální práce
s poradenským zaměřením na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
Anotace:
Seznámení se statistickými údaji a s problematikou náhradní rodinné péče z pohledu OSPOD,
přiblížení spolupráce OSPOD s organizacemi doprovázejícími pěstouny ve městě Karviná.

● ThLic. Vladislav Volný, Th.D.: Sítě a pasti dnešní doby
Vladislav Volný je pastorem ve farním sboru Slezské církve evangelické a. v. v HavířověBludovicích. Dvacet let působil jako vysokoškolský pedagog přednášející etiku a katechetiku.
Je ženatý, s manželkou vychovávají tři syny.
Anotace:
NE panice, NE paušalizaci, ANO bezpečnému výskytu ve virtuálním prostředí, ANO digitální
pohodě + bonus.

● Libuše Kubiková: Jak jsme to zvládli
Libuše Kubiková je pěstounkou již 10 let. Společně s manželem bydlí v menším městě a mají
dvě děti. V pěstounské péči mají syna své dcery.
Anotace:
Příspěvek se bude věnovat sdílení příběhu rodiny paní Kubikové: Jak se vyrovnali se
skutečností, že jejich dcera odešla a vnuk u nich zůstal, co se při zvládnutí nově nastálé
situace osvědčilo, co jim pomohlo ji zvládnout.

● Mgr. Hana Horklová: Pěstounská rodina ohrožená závislostním chováním
Hana Horklová se pohybuje v oblasti sociálních služeb již 10 let. Absolvovala magisterské
vzdělání na Ostravské univerzitě a následnou specializaci v rodinné terapii u Institutu Virginie
Satirové ČR. Od roku 2012 pracuje v Modrém kříži jako individuální a skupinový terapeut
pro osoby ohrožené závislostí a pro závislé a také pro jejich rodinné příslušníky. Má
zkušenosti v oblasti lektorování, individuálního a skupinového poradenství, práce s rodinou,
mladistvými či školní třídou. Je členkou Společnosti rodinných a systemických terapeutů.
Anotace:
Přednáška je zaměřena na problematiku závislosti, se kterou se může pěstounská rodina,
pracovníci úřadu i širší veřejnost setkat. Přiblíží závislost obecně a také to, jaký dopad může
mít experimentování či užívání návykové látky nebo hraní hazardních her/sázení na rodinu a
vztahy s dětmi a jak lze tuto situaci řešit za pomocí specializovaných služeb. Součástí
přednášky bude i video o klientech, kteří prošli léčbou.

● PhDr. Richard Mohyla: Závislost a rodina
Richard Mohyla pracoval v období 2001–2012 jako vychovatel ve výchovném ústavu,
v letech 2012–2015 jako zástupce ředitele v dětském domově. V současné době působí v
Krizovém centru Ostrava jako krizový pracovník a v organizaci Renarkon jako sociální
pracovník – terapeut. Ve své praxi se nejvíce věnuje poruchám chování dětí a závislosti jak
dětí, tak dospělých.
Anotace:
Přednáška představí portfolio služeb Renarkonu, nabídne exkurz do drogové problematiky a
přiblíží závislost jako zátěž v rodinném systému.

