
 

 
Závěrečná konference Programu CZ04 

Ohrožené děti a mládež 
 

1. června 2017 

Praha, Česká republika 
 Impact Hub, Drtinova 557/10  

AGENDA 

 

9:00 – 9:30   Registrace účastníků – (ranní káva) 

 

9:30 – 10:00   Zahájení konference 

Tomáš Petříček – Náměstek ministryně práce a sociálních věcí  

(Ministerstvo práce a sociálních věcí – Partner Programu) 

Vegar Andreassen – Rada velvyslanectví Norského království v Praze 

Tereza Vavrečková – Zástupkyně ředitelky odboru Mezinárodních vztahů  
(Ministerstvo financí – Zprostředkovatel programu)  

 

BLOK I 

10:00 – 11:15 Zahájení expertního panelu  

Hana Jamrichová – Vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče  

(Ministerstvo práce a sociálních věcí – Partner Programu) 

10:00 – 11:00 Podpora participace dětí na krajské úrovni 

Otevřená výzva – výstupy Pardubického kraje  

Kateřina Budínská – Projektová manažerka odboru rozvoje  

(Krajský úřad Pardubického kraje)  

Otevřená výzva – výstupy Zlínského kraje  

Helena Miklová – Vedoucí odboru sociálních věcí 

(Krajský úřad Zlínského kraje)  

11:00 – 11:15 Přestávka na kávu  

 



BLOK II 

11:15 – 12:15 Zkušenosti nestátních neziskových organizací 

 Spondea – Dítě v centru 

   Dagmar Úlehlová – Projektová manažerka 

 Šafrán dětem – Bezpečná síť – tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí 
do rozhodovacích procesů 

 Šárka Francírková – Ředitelka organizace 

   Michaela Charyparová – Metodička projektu 

 Centrum pro rodinu a sociální péči  -  Mám ADHD a vím, co smím 

   Markéta Dobiášová – Metodička projektu 

Kruh rodiny – Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči 

 Marie Oktábcová – Ředitelka organizace 

 

12:15 – 13:15 Oběd 

13:15 – 13:45 Neformální prezentace příkladů dobré praxe 

 

BLOK III 

13:45 – 15:05 Inspirace odjinud 

Projekt MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dětí“ 

Tereza Komárková – Vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a dětí 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

Zahraniční zkušenost „Předem definovaný projekt „Zlepšení podpory systému péče 
o ohrožené děti a mládež: Nástroje a služby vytvořené za účelem zlepšení systému 
ochrany dětí v Estonsku“ 

Pille Soome (Ministerstvo sociálních věcí v Estonsku) 

 

Zahraniční zkušenost „Budoucí kroky vedoucí k inovaci systému péče o ohrožené 
děti v Holandsku“  

René de Bot (Centrum Náhradní rodinné péče v Nizozemí) 

Bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a donorskými zeměmi 

Veronika Imrich Dudková – Programová manažerka 

(Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc)  

Osobní zkušenost - participace mladých dospělých 

Michal Ďorď – Spolupředseda (Vteřina poté) 

15:05 – 15:30 Diskuse a ukončení konference 

15:30 – 16:00 Neformální zakončení s číší vína 

*** 


