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

9:20

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

9:50

Pečující rodina, Mgr. Hana Pilná, ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci
v Chrudimi

10:20 Rodina a dítě v ní - Je rodina tím nejlepším místem pro vývoj dítěte?
PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel Centra psychologické pomoci, příspěvkové
organizace Moravskoslezského kraje, garant krajské kampaně Dejme dětem rodinu
10:50 Přestávka na kávu
11:10 Překážky trvalých vztahů, Jan Zajíček, ředitel Centra pro rodinu Ostrava, mediátor
v řešení manželských sporů
12:00 Třanovice se učí, David Toman, Sdružení SLUNCE, koordinátor komunitního projektu
k soutěži rodinných týmů
12:30 Pozvání k obědu
13:15 Exkurze do SEN centra v Třanovicích (nové komunitní centrum pro seniory, pěší
docházka 7 min), dále možnost návštěvy místního muzea Jiřího Třanovského (3 min)

Akce je finančně podpořena z Programu podpory a obnovy
venkova MMR ČR 2015 a Spolkem pro obnovu venkova ČR.

14:15 Rodina jako nástroj pro budování zdravé identity dětí (nejen) v pěstounské péči,
Zdeněk Kašpárek, vedoucí Programu pro pěstounské rodiny, Slezská diakonie Český
Těšín
14:45 Panelové diskuse, moderuje Ing. arch. Jan Florian, Spolek pro obnovu venkova ČR
Zkušenosti pěstounské rodiny - Táňa Pietrová, Ing. Jan Hlisnikovský
Podpora prorodinných opatření obcí, MAS a dalších místních aktérů v příštích letech
Pozvání přijali:
Bc. Anna Mužná, starostka obce Skotnice, autorka manuálu pro starosty malých obcí
Místní program obnovy rodiny,
Ing. Krystyna Nováková, ředitelka MAS Pobeskydí,
Mgr. Tomáš Tyrlík, náměstek biskupa S.C.E.A.V.,
Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci, Biskupství opavsko-ostravské,
a další zástupci 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

U příležitosti konference bude v obecním sále v Třanovicích instalována i výstava fotografií RODINA.
O vzniku a smyslu výstavy:
Při příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, vyhlášeného Organizací spojených národů v roce 1994,
vyzvala OSN své členské státy, aby se k oslavám tohoto výročí připojily.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě hledalo způsob, jak viditelně na toto výročí a na téma rodiny
poukázat. Rodina je obrovská hodnota. Nenahraditelná. Dítě narozené z lásky svých rodičů. Dítě rostoucí k
samostatnosti v úctě svých rodičů. Rodina, kam se rádi vracíme, kde máme své zázemí. Rodina, která nás
doprovází a chrání v dobrém i ve zlém. Je nekonečné množství vět, které jen stěží a uměle zachytí podstatu i
bohatství rodiny. Tyto věty však dnes možná mnohým znějí nevěrohodně, mají vlastní bolestnou zkušenost
zklamání. Něco jiného bylo na začátku a něco jiného na konci. Ale o to více je třeba rodinu chránit, ukazovat na
její důležitost, vytvářet podmínky pro vznik a stabilitu rodin, oceňovat obrovskou hodnotu mateřství a
otcovství, hodnotu věrnosti, sounáležitosti, úcty a pokory. Výstava je malým příspěvkem do této mozaiky.
Autoři výstavy:
Při vzniku této výstavy spojili síly tři fotografové:
• Prof. Mgr. Jindřich Štreit - dokumentární fotograf, kurátor, pedagog, 43 let ženatý, jedna dcera, žije na
Sovinci.
• Lucia Petrůjová - studentka oboru Tvůrčí fotografie na Ostravské univerzitě, maminka 3 dětí, vdaná 20 let
• Oldřich Kučera - žijící a pracující v Olomouci, fotografuje již 50 let, ženatý 27 let, otec 5 dětí
Akce je finančně podpořena z Programu podpory a obnovy
venkova MMR ČR 2015 a Spolkem pro obnovu venkova ČR.

