CESTA KE STABILITĚ RODINY
ANEB NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM

Datum konání: 16. června 2022 Místo: Fortna, Hradčanské náměstí 3/184, 118 00 Praha 1
Rodina je v žebříčku hodnot ceněna víc než peníze,
zaměstnání nebo volný čas.
A přece narůstá počet mladých lidí, kteří se bojí založit
rodinu proto, že se nepovažují za dostatečně vybavené pro
partnerský vztah.
Nezvládnuté krize jsou strašákem – 86 % lidí považuje za
nejhorší trend rodinného života rozpad manželského/
partnerského soužití.
Nechceme nikoho posuzovat a už vůbec nechceme nikoho
odsuzovat. Jde nám o to, aby děti mohly zažívat radost ze
vztahu svých rodičů a aby se v dospělosti nebály rodinu založit. Proto se chceme věnovat hledání odpovědí na otázky:

PROGRAM
10.00 hod. ZAHÁJENÍ
	Mgr. Marie Jílková, poslankyně Parlamentu ČR
a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti
10.30 hod. Role soudce v rodinné krizi
JUDr. Hana Nová, emeritní soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8
11.00 hod. Prevence rozpadu rodičovských vztahů z pohledu soudu
JUDr. Jitka Kapitánová, soudkyně Okresního soudu Brno – venkov
11.30 hod. Problémy a perspektivy vztahu
	doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., TF Katedra sociální a charitativní práce
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Opravdu je nevyhnutelné, aby se rozvádělo téměř 45 %
manželství?

12.00 hod Vzdělávání k vědomému budování pozitivních vztahů v základní škole
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Národní pedagogický institut ČR

 Co udělat s tím, aby ročně nepřicházelo o soužití
s oběma rodiči minimálně 33 000 dětí?

12.30 hod. PŘESTÁVKA

Společným jmenovatelem odpovědi na uvedené otázky
je PREVENCE, KTERÁ JIŽ EXISTUJE. Předchází práci mediátorů, psychologů, rodinných poradců a soudců s páry,
které přichází pozdě.
Pořadatelem konference
je Rodinný svaz ČR
za finanční podpory ČBK.

13.15 hod. Potenciál mladých ve věku dospívání
	MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava,
vedoucí prevence a vzdělávání
13.45 hod. P
 řekážky trvalého vztahu mohou mít svá východiska
i v programech primární prevence
	Jan Zajíček, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava,
mediátor a lektor programů primární prevence
Registrace na konferenci zde: https://1url.cz/@konference_stabilita

JUDr. Hana Nová

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Třicetiletá praxe opatrovnických věcí na Obvodním soudu pro Prahu
8, vedle toho se věnovala legislativě a pedagogické práci (8 let přednášela na katedře sociální práce Filozofické fakulty UK). Členka sboru
lektorů na Justiční akademii, učí na Právnické fakultě UK. Věnuje se
také publikační činnosti.

Po studiu učitelství matematiky a fyziky působil v letech 1983 – 1992
jako učitel a výchovný poradce na základní škole a středním odborném učilišti. Od roku 1992 působil jako zástupce ředitele a od roku
1997 do roku 2014 jako ředitel gymnázia. Ve své funkci se věnoval především vytvářením koncepce osobnostního a sociálního rozvoje studentů, Českou republiku zastupoval na jednání CEEC (Comité Européen pour l’Enseignement Catholique) v Bruselu. V letech 2014 – 2018
působil ve funkci náměstka ministra na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy. V letech 2018 – 2021 pracoval ve funkci náměstka Sekce
všeobecného vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, následně
v nástupnické organizaci - v Národním pedagogickém institutu ve
funkci ředitele Odboru všeobecného vzdělávání. Do jeho gesce patřilo především kurikulum pro předškolní, základní a střední vzdělávání.
Od března 2022 spolupracuje s NPI ČR v roli externího specialisty.

V roce 2010 spoluzaložila dnešní Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudců. Jedná se o otevřené sdružení všech, kteří se různými
způsoby podílí na práci s dětmi: advokáti, sociální pracovníci, dětští
lékaři, pracovníci ministerstev atp.

JUDr. Jitka Kapitánová
Soudkyně Okresního soudu Brno – venkov, opatrovnické oddělení.
Předchozí činnost: asistentka soudce Nejvyššího soudu, asistentka
soudce Okresního soudu v Břeclavi, asistentka soudce Okresního
soudu Brno - venkov.

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.
Věnuje se teologické a sociální etice, etice manželství. V těchto oblastech také publikuje. Jako salesián pracuje s romskou mládeží.
Ve svém vystoupení se bude věnovat pohledu na člověka jako na vztahovou bytost, v jejímž životě hrají vztahy ústřední roli. Navzdory tomu do
nich investuje zdaleka nejmíň. Proč tomu tak je? Co mu v tom překáží?
Jaké jsou zde neobjevené antropologické a etické perspektivy?

MUDr. Maria Fridrichová
Pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči z. s. v oblasti podpory rodiny
a primární prevence. Lektorka programů s manželskou a bioetickou tématikou (program Vyjmenovaná slova o manželství a sexualitě, program
O člověku a lásce). Je autorkou koncepce prevence rizikového sexuálního chování jako výchovy ke vztahům se zdravou integrací sexuality,
autorkou školského preventivního programu „Škola osobního života“
a také programů pro vzdělávací semináře pedagogických pracovníků.
Žije 36 let v manželství, s manželem má čtyři dospělé děti.

Jan Zajíček
Spoluzakladatel a dlouholetý ředitel Centra pro rodinu a sociální péči
z.s. v Ostravě, předseda Rodinného svazu ČR. Dlouhodobě se věnuje
mediační činnosti, Manželským setkáním a lektorství.

