
Projekt č. 3640069 – Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese 
Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám
Realizátor: Obecně prospěšná společnost SIRIUS, o.p.s., Thunovská 12, Praha 1, tel. 257-211-445

Vyšší odborná škola sociálně právní

Program konference

12:30 h
Prezence účastníků

13:00 h
Úvodní slovo
Milan Johanis, ředitel Vyšší odborné školy sociálně právní 
Dana Lipová, ředitelka Nadace Sirius a ředitelka společnosti Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.
Petra Černá, vedoucí Odboru sociálního Magistrátu města Kladna

13:30 h
Elena Turnovská, Dům tří přání
Irena Kulhánková, vedoucí Centra rodinné terapie Horizont, Dům tří přání
Téma: Vývoj organizace, aneb od prevence ústavní výchovy k prevenci selhání rodiny a ohrožení dítěte.

14:00 h
Markéta Jírová Exnerová, odborná garantka sdružení Semiramis o.s.
Téma: Možnosti práce s pedagogy v rámci primární prevence ohrožení rodiny.

14:30 h
Jan Žufníček, vedoucí Pražského centra primární prevence Centra sociálních služeb Praha
Pavel Dosoudil, lektor oddělení Pražského centra primární prevence Centra sociálních služeb Praha
Téma: Implementace metodiky pro podporu duševního zdraví a prevenci rizikového chování u dětí ve věku 5-7 let.

15:00 h
Markéta Jindrová, vedoucí Centra pro rodinu VEGA Kladno
Téma: Činnost Centra pro rodinu VEGA Kladno v kontextu primární prevence ohrožení rodiny.

15:30 h
Monika Havlíčková, odborná garantka praxí Vyšší odborné školy sociálně právní 
Téma: Praxe studentů v systému primární prevence.

16:00 h
Marek Inderka, zástupce ředitelky ZŠ Libušín
Téma: Jsme v projektu Rodiče vítáni.

16:30 h
Helena Fialová, odborná garantka Centra primární prevence společnosti Magdaléna, o.p.s. 
Téma: Preventivní CESTOU – NECESTOU aneb křižovatky odbornosti.

Po konferenci bude následovat neformální diskuse při občerstvení a hudbě.

V prostorách školy budou probíhat prezentace spřátelených neziskových organizací.

Účastníci konference obdrží certifikát o účasti.

Přístup do areálu školy je z ulic Jasmínová a Jahodová, vjezd automobilů z ulice Jahodová – parkování je možné.

Organizátor konference: Michaela Svobodová, tel. 603 811 922.

Registrace na www.vossp.cz
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