
Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z. s.  
a Liga otevřených mužů, z. s. 
vás srdečně zvou na 

Kulatý stůl na téma  
Rozchodem rodina nekončí
Nejnovější poznatky. Zkušenosti z praxe. Diskuze s odborníky. 

Kdy: 9. června 2020 od 10 do 14 hodin 

Kde: Pražské kreativní centrum, místnost 219 / Sál 3  
      (Staroměstské náměstí 4/ 1, Praha 1)

Garantkou setkání je senátorka Mgr. Šárka Jelínková.

Kulatý stůl je věnován podpoře rozcházejících se rodin s dětmi, jejich potřebám  
a problémům, zejména s ohledem na zamezení negativních dopadů rozpadu rodiny  
na život dětí.

NA SETKÁNÍ: 
•   uslyšíte příspěvky z oblasti facilitace partnerského konfliktu či Cochemské 

praxe

•    představíme hlavní zjištění nového výzkumu, který pro Aperio a LOM realizovala 
agentura Median

•    bude prostor pro vaše dotazy a diskuzi o klíčových aspektech a výzvách práce 
s rozcházejícími se rodinami.

Moderátorkou akce je Pavlína Amálie Kvapilová.

Jste srdečně zváni.

Máte-li zájem o účast, registrujte se prostřednictvím on-line formuláře: 
https://bit.ly/kulaty-stul-pro-rodinu

V případě dotazů nás kontaktujte:  
dagmar.solnarova@aperio.cz , +420 773 802 738

www.aperio.cz/rozchodem-rodina-nekonci

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Reg. č. projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011244

https://bit.ly/kulaty-stul-pro-rodinu
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http://www.aperio.cz/rozchodem-rodina-nekonci


PROGRAM

9:30–10:00 PREZENCE

10:00
ZAHÁJENÍ
Úvodní slovo
Mgr. Šárka Jelínková, Senát ČR
Mgr. Eliška Kodyšová, Aperio 

10:10 Potřeby rodičů v rozvodovém řízení
Mgr. Martin Beneš, soudce Okresní soud Most

10:40
Potřeby dětí, jejichž rodiče se rozcházejí
Mgr. Michal Kniha, psychoterapeut a mediátor,  
Rozvod v klidu, Dům tří přání

11:05
Dobrá praxe v podpoře rozcházejících se rodičů
Mgr. Dagmar Kubičíková,  
vedoucí Oddělení SPOD, ÚMČ Praha 8

11:30 – 12:00 PŘESTÁVKA

12:00
Potřeby rozcházejících se rodin  
– výsledky dotazníkového šetření
Mgr. Jarmila Pilecká, socioložka,  
výzkumná agentura Median s.r.o.

12:30
Role OSPOD v rozvodových procesech – vize
Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí Oddělení 
transformace služeb pro rodiny a děti, MPSV ČR

12:55

Rozchodem rodina nekončí – představení  
programu pro rozcházející se rodiny s dětmi
Mgr. Eliška Kodyšová, Aperio  
Bc. Lukáš Talpa, Liga otevřených mužů
Ing.arch. Eva Barešová, mediátorka

13:30 Společná diskuse

14:00 KONEC
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