ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ
9.30 – 10.30

Projekt Klíče k samostatnosti, diskuze s mladými účastníky projektu

Ing. Andrea Doubková a Jitka Nosková, DiS. jsou pilířem Občanského sdružení Janus, ale především jsou
každodenně v kontaktu s ohroženými dětmi a mladými lidmi na prahu jejich samostatného života. Pohovoří nejen
o realizaci projektu Klíče k samostatnosti, o jeho záměru, metodách práce s mladými lidmi, o průběhu a
poznatcích, ale také o tom, co se povedlo či nepovedlo. Pozvání přijali také mladí účastníci projektu, kteří se v
moderované diskuzi podělí o vlastní prožité zkušenosti. Jejich potřeby, názory, postřehy, či podněty nás zajímají,
protože nás směrují v další budoucí práci s nimi.

10.30 – 11.00

Formování životní perspektivy u mladých lidí z dětských domovů

Prezentace výsledků výzkumu diplomové práce, ve které se Bc. Adéla Kulštrunková, studentka oboru Sociální
pedagogika Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje na hledání podporujících i zatěžujících prvků pro formování
životní perspektivy mladých lidí z dětských domovů. Výzkum je zaměřen na mladé lidi z dětských domovů, kteří
dokázali uchopit život do vlastních rukou, a popisuje jejich nelehkou cestu ke spokojenému životu.

11.00 – 11.30

Bariéry a komplikace při odchodu do samostatného života

PaeDr. Michael Chytrý - speciální pedagog, psychoterapeut, kouč, lektor a supervizor se zamýšlí nad pozicí nás,
kteří vstupujeme do procesu osamostatňování. Jak disponujeme s mocí a vlivem, který máme nad mladými lidmi
opouštějícími náhradní péči? Jaký tlak na ně vědomě i nevědomě vytváříme? Jaké jsou naše vlastní představy a
nároky na celý tento proces a jak nás zavazují?...

12.00 – 12.30

Téma studu u mladých lidí, kteří prošli ústavní výchovou

Monika Peterková - psychoterapeutka, supervizorka, ředitelka Centra Don Bosco Salesiánský klub mládeže
Pardubice má mnohaletou zkušenost s mladými lidmi, kteří vyrůstali mimo vlastní rodinu. Ve svém příspěvku se
zabývá tématem studu. Jak se toto téma promítá do různých období života těchto mladých lidí? Jak toto téma
zohledňují ve svých programech pracovníci Centra Don Bosco?

12.30. – 13.00

Letní dům - systém služeb pro děti a mladé lidi z dětských domovů

Mgr. Cyril Zákora – sociální pracovník, je ředitelem Letního domu od roku 2007. Ve svém příspěvku představí tuto
pražskou neziskovou organizaci, která již od roku 1997 poskytuje své služby dětem a mladým lidem v dětských
domovech. V posledních letech se věnují i práci v rodinách s tíživou životní situací a podpoře pěstounů. Letní dům
dlouhodobě doprovází děti v 5 dětských domovech. Některým z nich je na blízku od raného dětství až do
dospělosti, kdy už dětský domov opustili. Práce pracovníků je na pomezí sociální práce, výchovy a psychoterapie.
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