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Striedavá starostlivosť o deti, 
Slovensko-česká spoločnosť 

www.striedavka.sk 

 
Vysoká škola sociálně správní, 

Havířov 
www.vsss.cz

 

Vás zvou na workshop, který se uskuteční 

na VŠSS Havířov v pátek 22. 5. 2015 

v 12.00 hod. 

 

Cílem setkání je seznámit odbornou veřejnost se zkušenostmi rodičů, kteří využívají 

střídavou osobní péči, nastolit otázky o střídavé péče a vést diskusi, jak je možné 

střídavou osobní péčí zmírnit negativní vliv rozchodu rodičů na děti. 

 

Na úvod setkání bude promítnut film Střídavka, ve kterém se několik rodičů, kteří 

využívají střídavou a náhradní péči, podělí se svými zkušenostmi. Další zkušenosti se 

střídavou péčí účastníkům odevzdají rodiče, kteří přijedou na setkání osobně. Svými 

postřehy diskusi obohatí a na vaše dotazy budou odpovídat i právník, sociální pracovník, 

poradce... 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

Workshop je určen pro širokou veřejnost.  

Účast na workshopu je bezplatná, přesto Vás prosíme o potvrzení účasti 

 na adresu: kucerova@vsss.cz. 

Před školou je možnost bezplatného parkování. 
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Program workshopu  

 

12.00 Přivítání účastníků rektorem VŠSS Havířov:    doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 

 

Odborné příspěvky 

 12.15 – 13.20   Promítání filmu „Střídavka“ s komentářem režiséra filmu 

 13.30 – 13.50   Střídavá péče v Čechách a v Evropské unii:  Luboš Patera 

 14.00 – 14.00  Legislativní úprava a vlastní praxe se střídavou osobní péčí  

v České republice: Mgr. Miloš Závora, MBA 

 14.10 – 14.30 Střídavá péče jako model řešení problému dobré porozvodové 

péče:  PhDr. Vanda Gradková, MPA 

 14.40 – 15.00 Náhradní rodinná péče - zkušenosti z praxe: PhDr. Viera 

Vavrečková, PhD. 

 15.30 – 16.00 Diskuze s hosty, prezentace knihy a závěr... 

 

 

Místo konání:  VŠSS Havířov    tel.:  +420 553 401 161 

   V. Nezvala 801/1    +420 596 411 343 

   736 01  Havířov – Město   info na: www.vsss.cz 

 

Mapa: 

www.mapy.cz/zakladni?x=18.4395111&y=49.7731233&z=17&source=firm&id=2023847 
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