Mezinárodní semináø u pøíležitosti èeského
pøedsednictví v Radì Evropské unie

Loreta Praha

Datum konání: 12. bøezna 2009
Místo konání: Emauzský klášter, Praha

PØIHLÁŠKA
Pøihlašuji se závaznì na semináø: Rodina – nároky, úskalí, východiska

Rodina – nároky, úskalí, východiska

Jméno, pøíjmení, titul: ...........................................................................
ADRESA
Ulice+èíslo:................................................................................
Mìsto: .....................................
PSÈ:............................

Køesanský pohled na diskutovaná témata s pøihlédnutím k praxi

KONTAKT
Telefon (vè. pøedèíslí): .........../...........................
E-mail: ...............................................................
Organizace/instituce:
................................................................................
Pøihlášku zašlete nejpozdìji do 25. února 2009
Národní centrum pro rodinu, Prùchodni 2, 602 00 Brno, ÈR
Kontakt: +420 542 214 865, E-mail: ncpr@volny.cz
Formuláø pøihlášky je možné vyplnit na Http://www.rodiny.cz

Národní centum pro rodinu
poøádá
ve spolupráci s
Konrad-Adenauer-Stiftung,
Asociací center pro rodinu,
Rodinným centrem Praha,
za finanèní podpory Renovabis

ODPOLEDNÍ BLOK
–14:15 Úskalí dnešního manželství a rodiny
13:15
13:15–14:15
·

mezinárodní semináø

·

PROGRAM
09:30–09:40

Zahájení
Mons. Vojtìch Cikrle – delegát Rady pro rodinu ÈBK

09:40
–10:00
09:40–10:00
10:00
–11:30
10:00–11:30

·

14:15
–14:30 Intermezzo – Eva Henychová
14:15–14:30

Panelová prezentace aktivit pro rodiny a jejich èleny
jako odpovìï na aktuální témata a diskuse
14:30–15:35

Rodina a spoleènost
prof. PhDr. Petr Piha, CSc. – bývalý ministr školství ÈR

·

Podpora rodiny ze strany spoleènosti s ohledem
na rodièovství a kariéru

·

15:35–16:00

Spoleèenská odpovìdnost firem ve vztahu k rodinì – souèasný stav

·

doc. Ing. Lidmila Nìmcová, CSc. – pøedsedkynì Spoleènosti pro etiku v ekonomice

11:30–11:45

Pøestávka

11:45
–12:15
11:45–12:15

Životní šance pro mladé lidi: manželství a rodina

·

Podpora partnerského života rodièù: nalézání mužské
a otcovské identity (Ing. J. Fencl)
Mezigeneraèní soužití: projekt „Dìdova mísa“
(Mgr. B. Strouhalová), projekt KLAS (D. Žižkovská),
Kurz efektivního rodièovství (Ing. Bc. E. Vondráèková)

Jesle jako forma péèe o dìti – klady a zápory
doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. – vedoucí katedry psychologie FF UK, Praha

·

Rodina a škola – partneøi, nebo soupeøi?
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK, Praha

Rodina – nároky, úskalí, východiska
pod záštitou Èeské biskupské konference

Tabu v partnerských vztazích
MUDr. Halka Korcová, psychoterapeutka, Praha

Obavy a nepojmenovaná úskalí ve vztahu k manželskému životu
u dnešní mládeže
PhDr. Josef Zeman, CSc. – vedoucí Manželské a rodinné poradny Bethesda, Brno

12:15–13:15

Obìd

·
16:00

Podpora svobodné volby mladých lidí: manželská
a rodinná výchova (MUDr. M. Fridrichová)
Rodina a vysokoškolské studium (Mgr. L. Zemanová)
Zakonèení

Program bude simultánnì tlumoèen do nìmèiny a angliètiny.
Semináø je pro pøihlášené úèastníky bez poplatku.
Pøihlášky evidujeme podle data pøijetí.

