
 
 

Pozitivní konference k tomu,  
co potřebuje současná česká rodina, aby byla zdravá. 

 
Konference  

PRO ZDRAVOU RODINU  
 

pořádaná k 45. výročí Poradny pro rodinu Olomouc  
a tím i k jubileu poskytování odborného rodinného a 

vztahového poradenství v olomouckém regionu. 
 
 

▪ Termín konání: 28. 11. 2017 
 
▪ Určeno pro: odbornou veřejnost a současné i bývalé pracovníky Poradny pro rodinu            

Olomouc 
 

▪ Cíle:  
1. Podpora zdravých rodin a posílení jejich odolnosti vůči rizikům současného a           

budoucího světa a společnosti. 
2. Rozvoj odborných služeb a komunitních projektů podporujících zdravý rodinný         

systém. 
 

▪ PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
(Organizátor si vyhrazuje právo na změny.) 
 
I. blok ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ POSELSTVÍ A UVEDENÍ DO RÁMCE 

09:00-09:05 Zahajovací slovo moderátora 
09:05-09:20 “Zdravá rodina - zdravý kraj!”  

- vystoupení Mgr. Dalibora Horáka,  
náměstka hejtmana Olomouckého kraje  

09:20-09:35 “Olomouc - město přátelské rodině”  
- vystoupení zástupce Statutárního města Olomouce  
(pozván primátor) 

09:35-09:55 “Kořeny” - Ohlédnutí za 45. letou historií Poradny pro rodinu Olomouc  
o proměnách rodinných strastí i o proměnách role poradny pohovoří          
její zakládající a dlouholetí pracovníci (PhDr. Agnesa Mrázková aj.) 

09:55-10:30 “Kmen, větve a hlavně plody” - systém odborné podpory zdravé rodiny 
dnes a zítra. 
Mgr. Simona Dohnalová, ředitelka Střediska sociální prevence       
Olomouc, a Mgr. Pavel Podivínský, vedoucí oddělení sociálně právní         
ochrany Odboru sociálních věcí Olomouckého kraje, přednesou       
sdělení o současném zakotvení odborné podpory rodiny, nabídnou        
také vize dalšího rozvoje 

 
10:30-11:00 přestávka – coffee break 
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II. blok PILÍŘE ZDRAVÉ RODINY I. 
Co se týká témat sdělení našich dalších hostů, udělali jsme to jednoduše. Každého z 
našich hostů jsme totiž požádali o to samé. O vyjádření k této otázce: 
„CO POTŘEBUJE SOUČASNÁ ČESKÁ RODINA, ABY BYLA ZDRAVÁ?“ 
Samozřejmě, že tak trochu očekáváme, že se naši vzácní hosté k tématu vyjádří v 
kontextu své odbornosti a mnohaleté praxe. Budeme však rádi, když své poselství 
pojmou i z roviny osobní, prosté lidské zkušenosti. 

11:00-11:30 vystoupení PhDr. Jaroslava Šturmy, garanta konference,  
dětského psychologa, zástupce Českomoravské psychologické     
společnosti 

11:30-12:00 vystoupení MUDr. Lumíra Kantora, neonatologa a senátora 
 

12:00-13:00 polední přestávka 
 

III. blok PILÍŘE ZDRAVÉ RODINY II.  
 

13:00-13:30 vystoupení doc. PhDr. Ireny Sobotkové, CsC., 
vývojové a rodinné psycholožky, Univerzita Palackého Olomouc  
téma: rodinná resilience 

13:30-14:00 vystoupení PhDr. Václava Mertina,  
pedagogického psychologa, Univerzita Karlova Praha 

14:00-14:30 vystoupení Mgr. Dariny Skokanové, manželské a rodinné poradkyně, 
prezidentky Asociace manželských a rodinných poradců ČR 

 
14:30-15:00 přestávka – coffee break 

 
IV. blok PILÍŘE ZDRAVÉ RODINY III.  

 
15:00-15:30 vystoupení JUDr. Kateřiny Šimáčkové, 

soudkyně Ústavního soudu ČR 
15:30-16:00 vystoupení RNDr. Josef Tesaříka, generálního ředitele TESCOSW  

a ředitele Moravské vysoké školy Olomouc 
 

16:00-16:30 diskuse k odborné části programu 
(možná změna - další odborný host, zatím v jednání) 

 
16:30 - 17:00 shrnutí a zakončení programu konference  

 
Odpolední paralelní program 
I. workshop 
13:00-14:30 “Kdo je v rodině vlastně dospělý a kdo dítě?” 

Mgr. David Kryštof, PhD., ACC. 
workshop o komunikaci v rodině z pohledu transakční analýzy 
 

14:30-15:00 pauza – coffee break 
 

II. workshop 
15:00-16:30 “Jak se žije dnešním víceotcům?” 

workshop/talkshow o životě dnešních mladých mužů v roli otců více          
dětí (víceotcové Jan Návrat, Aleš Neusar a Radek Palaščák) 
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