
            

            Drahé kolegyně, drazí kolegové, 

            dovolujeme si vás pozdravit v novém roce a předat vám malý dárek, který jsme 

            pro vás na tento rok připravili. 

            Na základě loňské úspěšné konference Asociace manželských a rodinných poradců 

            ČR v Dlouhých Stráních, jsme se rozhodli uspořádat Cyklus třech jednodenních 

            konferencí na téma: Cesta a život partnerství v 21.století. 

            Hlavním fokusem konferencí bude kreativní snaha se zamyslet a podívat se 

            na partnerské vztahy v aktuální české společnosti. Cílem celého cyklu je 

            ve významné dny podpořit něco tak velkého, tak důležitého a tak významného jako 

            jsou PARTNERSKÉ VZTAHY. 

            Zvolili jsme pro to tři různé aspekty ve třech různých alternativních prostorách při třech

            různých významných dnech:

1. konference, pořádaná 12. února 2019, u příležitosti Národního týdne manželství                   

v alternativních prostorách kultovního pražského klubu Rock café je na téma:       

Partnerství a manželství aneb Je manželství stále atraktivní?

2. konference, pořádaná 15. května 2019, u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, bude         

na téma: Partnerství a rodičovství aneb Spočívá stabilita rodiny v kvalitním 

partnerství?

3. konference, pořádaná 10. října 2019, u příležitosti Světového dne duševního zdraví,       

bude na téma: Partnerské rozchody a rozvody aneb Rozpadají se vztahy         

zbytečně?
           

            Podrobnější informace o jednotlivých konferencích najdete na stránkách www.amrp.cz.

            Konference chceme pořádat netradiční, kreativní a interaktivní formou. Jde nám                 

            především o setkání, o vzájemné sdílení a obohacování. Poslední roky vidíme, že to            

            jde. Nemusíme jen seminářovat, worshopovat a naslouchat přednášejícím. Rádi              

            bychom vždy na začátku konference uspořádali panelovou diskuzi či kulatý stůl se    

            zajímavými lidmi, rádi bychom pak debatovali i sdíleli v menších skupinách, rádi             

            bychom nechali diskuzi i trochu “rozehřát” nějakým krátkým příspěvkem či           

            audiovizuálním vstupem. 

http://www.amrp.cz/konference2019.html


             Na seznamu plánovaných zajímavých lidí, které průběžně oslovujeme nebo                 

             budeme oslovovat, se zatím vyskytují tato jména: Lenka Šulová, Darina Skokanová,      

             Václav  Mertin, David Čáp, Marek Orko Vácha, Dana Hamplová, David Cichák, Hana      

             Heindorferová, Jiří Procházka, Jan Knop, Michal Chytrý, Peter Poethe, Hana          

             Vyhnálková, Slavoj Titl, Nina Nováková, Iva Bajgarová, Marek Kolařík, Pavel         

             Špatenka, Martin Jára, Pavel Fischer, Daniel Prokop, iniciativa Jsme fér, Český           

             statistický úřad, Sociologický ústav AV ČR, MPSV - paní ministryně Jana Maláčová,          

             Eva Vaňková, katedra psychologie… tento seznam může každý z Vás rozšířit,        

             případným zasláním jména na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech konference.

             Velká konference AMRP bývá vždy pořádána v různých koutech ČR, avšak pro tento       

             cyklus jsme zvolili Prahu. Pro náš nápad jsme získali k hlavní organizaci Centrum   

             sociálních služeb Praha, které je největší institucí svého druhu nejen v Praze a   

             dlouhodobě podporuje různé oblasti mezilidských vztahů. Záštitu nám vyjádřila také        

             radní Magistrátu hlavního města, paní Mgr. Milena Johnová, a dále jednáme                       

             o podpoře se Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národní menšiny,    

             Ministerstvem práce a sociálních věcí a také Katedrou psychologie Filozofické     

             fakulty Univerzity Karlovy.

             Konference jsou určeny především kolegům, zájemcům o různé podoby partnerství,   

             nadšencům, partnerům, novinářům, politikům na různých úrovní působnosti. Dle          

             prostorů bude kapacita korigována pro 70-150 účastníků.

             Celý cyklus je plánován jako neziskový, takže vstupné je spíše symbolické a je určeno   

             pouze na provozní zajištění. Chceme, aby všichni případní aktivní účastníci vystoupili           

             bez honoráře. A tím mohli deklarovat chuť podpořit cíl celého projektu!

              Za pořadatele, s pozdravem Pavel Rataj

              -------------

                 vztahový psycholog, párový psychoterapeut, manželský a rodinný poradce

                 viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR – www.amrp.cz

                 Centrum sociálních služeb Praha – www.csspraha.cz

http://www.csspraha.cz/
http://www.amrp.cz/

