Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče
Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

ALTERNATIVA – INTEGRATIVNÍ PROGRAMY
PRO MLÁDEŽ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ
Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče v Praze 4,
Na Dlouhé mezi 19
Vás zve na odbornou konferenci,
která se koná ve čtvrtek 18. dubna 2013
od 8,45 – 17,00 hodin
v areálu Střední školy pro sluchově postižené,
Holečkova 4, 150 00 Praha 5
www.skolaholeckova.cz

Zájem o účast potvrďte na adrese
vnouckova.a@dum-praha.cz
Konference je pořádána bez účastnického poplatku.
Organizátor nezajišťuje ubytování.
Změna programu je v kompetenci organizátora konference.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

PROGRAM KONFERENCE
8,15 - 8,45 hod.
8,45 – 9,°° hod.

Registrace účastníků
Zahájení konference

9,00 – 9,30 hod.

Strategie a koncepce
PhDr. Jindřich Fryč
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

9,30 – 10,°° hod.

Zpráva o stavu sítě zařízení
PhDr. Soňa Cpinová
ředitelka odboru 22 MŠMT ČR

10.°°- 10.30 hod Alternativa – Integrativní programy pro mládež v ústavní
výchově
„Zpráva o projektu a jeho výsledcích“, PaedDr. Jan Toman

10,30 – 11.00

Přestávka

11.00 – 11.30 hod. Alternativa – Integrativní programy pro mládež v ústavní
výchově
„Zpráva o výsledcích besed a o evaluačním šetření v síti zařízení“
Bc.Eliška Caltová, Mgr. Kateřina Vojtíková, Pavla Stránská

11.30 - 12.°°

Rodina dítěte v ústavní výchově - klíčová aktivita 1
Zkušenosti se zavedením a realizací vzdělávacího a výcvikového
programu “Práce s rodinami dětí v institucionální výchově”,
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Vzdělávání pracovníků vybraných školských zařízení,
Mgr. Eliška Zdobinská

12.°° - 12.30

Bydlení dítěte po ústavní výchově - klíčová aktivita 2
„Matky s dětmi – nácvik samostatného bydlení“,
Mgr. Jana Cvetlerová
„Koncepce vzdělávání a nácviku k samostatnému bydlení“,
Mgr. Markéta Vélová

12,30 - 13,30hod.

Přestávka s občerstvením

13,°° – 14,30 hod. Legislativní změny a potřeba formulace nových forem
spolupráce orgánů a organizací
14,30 –

Koncepce spolupráce orgánů a organizací na zajištění nově
legislativně formulovaných úkolů
Diskuse, příspěvky a zprávy

17,00 hod.

Zakončení konference

