Jihomoravský kraj
pořádá

konferenci „Hledáme své kořeny“
Kdy:
Kde:

16. listopadu 2017
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

Program konference
8:30 – 9:00

Prezence

9:00 – 9:20

Zahájení
Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana pro oblast rodinné politiky
M.A. Milan Vojta, předseda Výboru sociálně-zdravotního zastupitelstva JMK

9:20 – 9:50

Mezigenerační vztahy a učení v rodině: tradice i inovace
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., profesorka Ústavu pedagogických věd Filosofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně

9:50 – 10:20

Co všechno nám odkázali předkové. Transgenerační přenos traumat.
Mgr. Eva Pávková, psycholožka pracující s rodinami a lektorka kurzů zaměřených na
konstelace, mediace, homeopatii a práci s traumatem

10:20 – 10:50

Sendvičová generace
PhDr. Jiří Tinka, Ph.D., lektor, konzultant a expert v oblasti sociologie a personalistiky

10:50 – 11:10

Přestávka na kávu

11:10 – 11:40

Genealogie – koníček 21. století
Mgr. Bc. Martin Kotačka, doktorand historických věd na Masarykově univerzitě v Brně

11:40 – 12:10

Nejsme na to sami aneb život v pospolitosti
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., asistentka na katedře sociální pedagogiky Masarykovy
univerzity v Brně se specializací v oblasti andragogiky, multikulturní výchovy, sociální
pedagogiky, axiologie a pedagogické praxe

12:10– 12:40

Vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů
Mgr. Eva Mikulášková, koordinátorka vzdělávacích projektů neziskové organizace Post
Bellum

12:40 – 13:40

Oběd

13:40 – 14:20

Jak se hledají kořeny…
diskuzní panel se žáky 9. ročníku ZŠ a se středoškolskými studenty

14:20 – 14:50

Sousedské slavnosti Zažít město jinak
Mgr. Martin Šotola, koordinátor a člen spolku Auto-mat celoročně organizující projekt
sousedské slavnosti Zažít město jinak
Mgr. Renata Munteanu, realizátorka projektu sousedské slavnosti v Bílovicích nad
Svitavou

14:50 – 15:10

Návrat života do opuštěné vesnice s pomocí handicapovaných lidí
Ing. Antonín Nekvinda, obchodní manažer a reformátor Sdružení Neratov
v Královéhradeckém kraji, zaměstnávající lidi s handicapem

15:10 - 15:15

Závěr konference
www.rodinnapolitika.cz
Změna programu vyhrazena

Přihlášení na konferenci
Přihlašovat se můžete pouze prostřednictvím Registračního formuláře na webu rodinné politiky Jihomoravského
kraje do 14. 11. 2017 prostřednictvím odkazu http://www.rodinnapolitika.cz/registrace.html.
Bližší informace Mgr. Bořivoj Sekanina, tel.: +420 541 651 424.

Konference je pořádána v rámci projektu
„Sbližujeme generace a aktivně stárneme v Jihomoravském kraji“.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím Ministerstva práce a
sociálních věcí.

