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Obec Třanovice, Škola obnovy venkova Třanovice, o. p. s. a Spolek pro obnovu venkova 
České republiky vás zvou na konferenci 

 

RODINA !!! 
 

úterý 20. října 2015,  obecní sál Třanovice od 9 do 17 hodin 

Návrh programu:  

8:30 Prezence účastníků 

9:00 Zahájení konference, kulturní vystoupení 

9:30 Rodina v současné společnosti, MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně Parlamentu ČR  

10:00 Rodičovská práva a povinnosti, je veřejný zájem v souladu se zájmem rodiny?     
Mgr. Nina Nováková, poslankyně Parlamentu ČR  

10:30 Pečující rodina, ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci v Chrudimi p. Hana Pilná  

11:00  Přestávka na kávu  

11:15  Rodina a dítě v ní - Je rodina tím nejlepším místem pro vývoj dítěte? 

 PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel Centra psychologické pomoci, garanta krajské 
kampaně Dejme dětem rodinu 

 
11:45 Třanovice se učí, David Toman, Sdružení SLUNCE, koordinátor komunitního projektu 

k soutěži rodinných týmů 
 
12:00 Pozvání k obědu 
 
13:00 Exkurze do SEN centra v Třanovicích (nové komunitní centrum pro seniory, pěší 

docházka 7 min), dále možnost návštěvy místního muzea Jiřího Třanovského 
 
13:45  Překážky trvalých vztahů, Jan Zajíček, ředitel Centra pro rodinu Ostrava, mediátor 

v řešení manželských sporů 
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14:30  Program pro pěstounské rodiny, Zdeněk Kašpárek, vedoucí programu, Slezská 

diakonie Český Těšín 
 
15:00  Panelové diskuse, moderuje Ing. arch. Jan Florian, Spolek pro obnovu venkova ČR 

 
Zkušenosti pěstounské rodiny - Táňa Pietrová 
 
Podpora prorodinných opatření obcí, MAS a dalších místních aktérů v příštích letech: 
zástupci MAS, dobrovolných svazků obcí, církví a neziskových organizací 

              
17:00 Zakončení konference 
 

K účasti na konferenci jsou zváni zástupci veřejné správy a samosprávy, místních akčních 
skupin, neziskových organizací, církví a další aktéři regionálního a komunitního rozvoje. 
 

Přihlášku na akci vyplňte na http://sov.tranovice.org v sekci Aktuality/Přihláška na akci, 
nejpozději do 15. 10. 2015! 
 
Dotazy k organizaci akce:  
Škola obnovy venkova Třanovice, o. p. s.,  
Jana Liberdová, tel. +420 777 549 286, sov@tranovice.org  

http://sov.tranovice.org/
mailto:sov@tranovice.org

