Srdečně Vás zveme na

5. odbornou konferenci
R o d i n n á
Termín:

p o l i t i k a

a

p r a x e

27. a 28. 11. 2014

Místo: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
Tradiční setkání odborníků z oblasti sociálně právní ochrany dětí. Pravidelně se účastní zástupci
státních i nestátních institucí (dětských domovů, OSPOD, NNO poskytující sociálně aktivizační služby
rodinám s dětmi, škol, soudů, psychologických ambulancí apod.).
Program konference:

MUŽI z praxe? Praktičtí muži v systému SPOD?

zákon o soc. pracovníkovi, role soc. pracovníka, nároky na pracovníka SPOD,
kontroverzní zmiňování zdravotního stavu, žadatelé o NRP – co s jejich dětmi

Program konference bude zahájen dne 27. 11. 2014 v 10.00 hodin a ukončen bude v 17.00
hodin. Od 19.00 hodin bude probíhat neformální setkání odborníků u drobného občerstvení v Černické
ulici 887/9, 301 00 Plzeň. Druhý den bude zahájen v 9.00 hodin a jeho ukončení
je plánované na 14.00 hodinu.
Aktuální program bude k dispozici na stránkách www.domus-cpr.cz.

Přihlášky jsou ke stažení na www.domus-cpr.cz, konference, ročník V

Účastnický poplatek činí 500 Kč, bude využit na CD s prezentacemi, občerstvení v rámci konání
konference, večerní diskuzní setkání (27. 11. 2014, 19.00 hod) a certifikát o účasti na konferenci.
Poplatek prosím zasílejte na účet 43-5193300247/0100 nejpozději do 23. 11. 2014,
do „předmětu“ uveďte název organizace nebo svoje jméno, variabilní symbol není třeba udávat.
V případě, že máte zájem o vystavení faktury, kontaktujte nás na domus@domus-cpr.cz.
Všem účastníkům bude vystaven pokladní doklad a předán při prezenci.
Na setkání s Vámi se těší tým organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, který akci programově
i organizačně zajišťuje.
Mgr. Romana Svobodová
ředitelka organizace
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