
 

Sekce č. 3: Sociální začleňování v oblasti práce s dětmi a jejich rodinami  

                    Social inclusion in work with children and their families 

 

 

Moderují: Emília Janigová, Hana Kubíčková 

čtvrtek, 12. září 2019 

Zahájení sekce 14:00 

Andrea Bánovčinová, Martin Gál 
KSP, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 
univerzita v Trnave 

Štýl fungovania rodiny ako determinant kvality života rodiny 
s dieťaťom s postihnutím 
The style of family functioning as a determinant of the 
quality of life of a family with a child with disability 

Jitka Pejřimovská 
Muzikoterapeutický institut  
 

Muzikoterapie a dítě se sociálně - komunikačním 
handicapem 
Music therapy and child with social-communication 
handicap  

Hana Kubíčková, Nikola Košťálová, Lucie Burdíková 
Ostravská univerzita 

Příbuzenská pěstounská péče jako nástroj kvalitní péče o 
ohrožené dítě? 
Related foster care as a tool for quality care of an 
endangered child? 

Markéta Tauberová 
Dětské centrum Veská 
 

Zvyšování samostatnosti rodin ohrožených sociálním 
vyloučením formou edukačních a zácvikových pobytů v 
bytech v běžné komunitě 
Increasing the autonomy of families at risk of social 
exclusion in the form of educational and training stays in 
apartments in the common community 

přestávka (15:30 – 15:50)  

Emília Janigová 
Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec 
Králové 

Aktivizace rodin se zdravotně znevýhodněným  
členem 
Family activation of handicapped people 

Eva Klimentová, Vít Dočekal 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Dětství slyšících dětí neslyšících rodičů 
Childhood of Hearing Children of Deaf Parents 

Petr Fabián 
Slezská univerzita, fakulta veřejných politik 

Sociální začleňování – nová výzva pro veřejnou správu 
Social inclusion - a new challenge for public administration 

Miroslav Mitlöhner 
Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec 
Králové 

15 let od účinnosti zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
15 years affter the Juvenile Act came into effect 

Ukončení sekce 17:30  

 

 

 

 



 

 

pátek, 13. září 2019 

Zahájení sekce 9:30 

Pet Charvát 

Agentura pro sociální začleňování 

 

Každodennost a potřeby mládeže a mladých dospělých 

ohrožených sociálním vyloučením. Tematický výzkum 

v Chomutově 

Everyday life and needs of youth and young adults at risk of 

social exclusion. Thematic research in Chomutov 

Ľubica Nicolussi 

Trnavská univerzita v Trnave 

Syndróm CAN-Zanedbávanie starostlivosti o dieťa a proces 

tvorby „rapid testing“ 

CAN syndrome- Child neglect and „rapid testing“making 

process 

Jan Kaňák, Sylvie Stretti, Barbora Racková 

HTF UK v Praze, Katedra psychosociálních věd a etiky a 

Poradna Vigvam 

Zaměření se na Úkoly truchlení rodiny jako možný 

teoretický koncept prevence sociálního vyloučení rodin, ve 

kterých zemřel některý ze členů 

Focus on Tasks of mourning of family as possible theoretical 

concept of prevention of social exclusion of families 

experiencing deth of one of their member 

Miroslav Kappl 

Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec 

Králové 

 

Interpretace principu nejlepšího zájmu dítěte a jeho 

uplatňování v praxi z pozice pracovníků orgánů sociálně-

právní ochrany dětí 

Interpretation of the principle of the best interest of the 

child and its application in practice from the position of 

workers of child protection 

přestávka 10:55 – 11:00  

Lucie Smutková 

Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec 

Králové 

Podpora rodičovských kompetencí v kontextu nejlepšího 

zájmu dítěte 

Promoting parental competences in the context of the 
best interest of the child 

Ukončení sekce 11:20  

 


