Zveme vás na online konferenci

Podpora rodin v rozchodové situaci
29.4.2021
9:00-16:00

Online konference zamìøená na sdílení zkueností
z práce s rodinami v rozvodové èi rozchodové situaci

Konference nabízí prostor pro aktivní sdílení vaich a naich zkueností. Dopolední blok je vìnovaný
pøedstavení vybraných aktérù pomoci a spoleèné diskuzi. Odpolední blok nabídne workshopy.

Úèast na konferenci je bezplatná. Konference je urèená pro vechny, kteøí se profesnì setkávají s rodinami
v rozvodové a rozchodové situaci.
Konference probìhne na platformì ZOOM.
Pøihlásit se mùete do 12.4.2021 pøes formuláø na bit.ly/konferencerodina.
V týdnu pøed konferencí Vás kontaktujeme e-mailem s informacemi o pøístupu ke konferenci.
www.modralinka.cz/konference

Program online konference 29.4.2021
dopoledne

9:00 - 9:30 úvod a pøedstavení
projektu
9:30 - 12:00 blok prezentujících
(vèetnì pauzy 15 minut)
12:00 - 12:30 panelová diskuze

obìdová pauza 12:30 - 13:30

odpoledne

13:30 -15.00 workshopy

Dopolední blok bude vìnovaný pøedstavení vybraných aktérù z oblasti rozchodové
problematiky a spoleèné diskuzi nad tìmito otázkami:
Jak se v situacích spojených s rozvodem a rozchodem promìòuje rovina partnerská
a jak ovlivòuje rovinu rodièovskou, individuální i rovinu dìtí
● Jak mohou vnìjí aktéøi, kteøí nabízejí profesionální podporu, v takových situacích
pomoci a jak na sebe mohou navázat a spolupracovat
● Jaké jsou limity a pøíklady dobré praxe z práce s rodinami
● Jakými zpùsoby pracovat s jednotlivými èleny rodiny
●

V dopoledním bloku bude prezentován pohled pracovnice OSPOD, advokátky,
organizací vìnujících se rozvodové problematice (Spondea, z.ú., Krizové centrum pro
dìti a rodinu v Jihoèeském kraji, z.ú., Modrá linka, z.s., Krizové centrum pro dìti
a dospívající (CSS Brno), a dalích.
Odpoledne probìhnou workshopy na tato témata:
Motivace a oèekávání rodièù jako dùleitý faktor v práci s rodinou
Moné zpùsoby intervence v závislosti na intenzitì a druhu krize rodiny
● Participace aneb kudy k potøebám a zohlednìní dìtí v konfliktu rodièù
● Výlet na hranice a limity naich slueb (a moná i za nì)
●

15:15 - 16:00 spoleèná diskuze
16:00 zakonèení

●

Workshopy pøedpokládají aktivní zapojení úèastníkù.

Maximální kapacita úèastníkù konference je 100. Na jednotlivých workshopech 25 osob.
www.modralinka.cz/konference

Anotace workshopù
Motivace a oèekávání rodièù jako dùleitý faktor v práci s rodinou
Bìhem diskuznì ladìného workshopu se budeme dotýkat role motivace a oèekávání klientù a toho, jak se odráí ve spolupráci. Ve spoleèné
diskuzi se zamìøíme na to, jak se ne/motivovanost rodièù promítá do práce s nimi, jaké nástroje pøi práci s nemotivovanými klienty volíme
a také se zamyslíme nad tím, jak v tìchto situacích podpoøit sami sebe. Spoleènì budeme mít prostor vzájemnì sdílet dosavadní zkuenosti
v tìchto oblastech.
Moné zpùsoby intervence v závislosti na intenzitì a druhu krize rodiny
V prùbìhu workshopu se spoleènì zamyslíme nad rùznými monostmi intervence do sporù souvisejících s rozpadem rodiny. Rodina se
rozdìluje, vytváøí se jiné kvality vztahù, kadý èlen má své potøeby a také cíle, které se mìní v èase i v závislosti na ostatních èlenech rodiny.
Jak do tìchto situací zasahovat, jak je podporovat, jak v nich pomáhat? V rámci workshopu se podíváme, co mají k dispozici jednotliví
interventi, a spoleènì prozkoumáme slabé i silné stránky jejich pozice i formy, jakými do sporu vstupují.
Participace aneb kudy k potøebám a zohlednìní dìtí v konfliktu rodièù
Co je participace? Kdo ji provádí? Jaké má cíle? Jaká má úskalí? Jaké je to oèima dítìte? Ve workshopu se zamìøíme na zkuenosti se
zjiováním pocitù a potøeb dìtí v rozchodové situaci rodièù. Spoleènì vytvoøíme mapu cest, které vedou k tomu, aby hlas dítìte zaznìl a
nezapadl. Necháme nahlédnout do naí metodiky a pomùcek, které jsme vytvoøili, a budeme rádi za sdílení dalích moností a zpùsobù
práce.
Výlet na hranice a limity naich slueb (a moná i za nì)
Kam a ve slubì mùeme zajít? Co vechno je moné klientùm nabídnout? Jak poznat, e není vhodné, aby klienti vstoupili do naí sluby?
Kde jsou mé vlastní hranice v práci s klienty? Øada otázek, na které se pokusíme v naem workshopu spoleènì hledat odpovìdi. Bìhem
naeho výletu se pokusíme zmapovat hranice a limity slueb, v diskuzi budeme hledat spoleèné jmenovatele stejnì jako odlinosti v naich
slubách.
www.modralinka.cz/konference

