PROGRAM CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
Výstupy a závěry výzkumu na téma Náhradní rodinná péče pro děti
se zdravotním znevýhodněním
v Dánsku, Anglii, Rakousku a České republice
Termín konání:
Místo konání:
Adresa:

čtvrtek 17. 1. 2019 od 10:00 do 13:30 hodin
OKsystem a.s. – velký sál
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, www.oksystem.com/cz/

Časový harmonogram:
09:30–10:00
Registrace, coffee break
10:00–10:15
Přivítání a představení projektu Centrum podpory NRP II – V. Bubleová
10:15–11:15
Výstupy výzkumu na téma zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní
rodinné péči v Anglii, Dánsku a České republice – J. Paleček a D. Kocman
11:15–11:25
Diskuse
11:25–11:50
Představení Modelu náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním
znevýhodněním – J. Paleček
11:50–12:00
Diskuse
12:00–12:20
Coffee break a občerstvení
12:20–13:00
Výstupy výzkumu na téma osvojení a na téma zdravotně
znevýhodněných dětí v Rakousku – F. Henschel
13:00–13:10
Diskuse
13:10–13:20
Shrnutí výstupů z projektu Centrum podpory NRP II – V. Bubleová
13:20–13:30
Diskuse a závěr

Moderuje:

Věduna Bubleová

Přednášející:
PhDr. Věduna Bubleová, ředitelka Střediska NRP, spolek
Mgr. Jan Paleček, sociolog
Mgr. David Kocman, M.A., Ph.D., sociolog
Dr. Frank Henschel, výzkumník
Konference je financována Nadací Sirius

ANOTACE O PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
Výstupy a závěry výzkumu na téma Náhradní rodinná péče pro děti
se zdravotním znevýhodněním
v Dánsku, Anglii, Rakousku a České republice
PhDr. Věduna Bubleová
Socioložka, ředitelka Střediska NRP se věnuje problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu,
zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodinám. Podílela se na tvorbě a realizaci
mnoha alternativních programů, inovativních projektů na pomoc ohroženým dětem. Dlouhodobě
usiluje o rozvoj a změnu systému péče o ohrožené děti u nás. Je předsedkyní Asociace Dítě
a Rodina, členkou UNICEF a SOS DV.
Mgr. Jan Paleček
Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 spolupracuje se Střediskem a zabývá se kvalitativním
výzkumem NRP. K jeho výzkumným zájmům patří dále sociální služby a jejich reforma, standardy
a deinstitucionalizace, konstruování duševní nemoci a náboženských fenoménů.
Mgr. David Kocman, M.A., Ph.D.
Sociolog, výzkumný pracovník, věnuje se deinstitucionalizaci ústavní péče, organizaci podpory
v komunitních službách a reformám v oblasti sociálního bydlení. Dlouhodobě se zajímá o proměny
veřejných služeb na pomezí klinické a manažerské praxe, které souvisejí se zaváděním
vykonatelnosti a řízení kvality.
Dr. Frank Henschel
Frank Henschel se narodil v roce 1983. Vystudoval historii, filozofii a žurnalistiku na Lipské
univerzitě, kterou v roce 2014 zakončil disertační prací na téma multietnické a vícejazyčné soužití
Maďarů, Slováků a Němců v Košicích ve druhé polovině 19. století. V následném
postdoktorandském studiu na Univerzitě Brémy a v Kielu analyzoval státní systém péče o děti
vyrůstající mimo svůj domov v rámci tehdejšího socialistického Československa, laboratoře
sociálního inženýrství a biopolitiky.
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