Posledná šanca prihlásiť sa na skvelé workshopy, ktoré sme pre vás pripravili!

Zahraniční lektori, ktorí vystúpia na konferencii Dieťa v ohrození, tu budú aj pre širokú
verejnosť. Vystúpenia budú tlmočené do slovenčiny. Vzhľadom na kapacitu priestorov, si
nezabudnite svoje miesto rezervovať čo najskôr.

7.11. 2018 o 10:00
Yardena STEIN- ROTTENBERG (Izrael): (Izrael) – Time banking
Máte málo peňazí na vaše projekty? Čo tak skúsiť inovatívnu metódu, v ktorej je peňažnou
menou ČAS? Obchodovať s časom môže ktokoľvek, metóda je však veľmi vhodná pre ľudí
z mimovládnych a neziskových organizácií.
Registračný formulár nájdete TU: https://goo.gl/forms/gqWjKFjXH0kR03Jt2

8. 11. 2018 o 14:00
Dr. Jürgen RUDOLPH (Nemecko) - COCHEMSKÝ MODEL V PRAXI
Lektor je autorom známej knižky „Si moje dieťa“, ktorú dostane každý účastník workshopu.
Ako docieliť, aby v prípade rozvodového konania všetci ťahali za jedno? Aby bolo cieľom
všetkých účastníkov sporu skutočné dobro dieťaťa a právo na oboch rodičov?
Registračný formulár nájdete TU: https://goo.gl/forms/93F4UPiiMcZUE4Ex1

8. 11. 2018 o 14:00
Prof. Dr. Hristo KYUCHUKOV (Poľsko) - Dr. Milan SAMKO (SR)
Na workshope spoznáte mnohé testy, ktoré dokážu merať jazykové schopnosti rómskych
detí a detí utečencov. Dozviete sa o význame týchto testov a naučíte sa ich používať v praxi.
Registračný formulár nájdete TU: https://goo.gl/forms/eGTeVm6Nu9yRyTZi2

Cena za všetky 3 workshopy: 20,- Eur
zľava pre študentov a dôchodcov: 10,- Eur

DR. JÜRGEN RUDOLPH:
autor tzv. Cochemskej praxe bol sudcom
v mestečku Cochem, kde v roku 1992 vypracoval porozvodový plán
výchovy detí, cieľom ktorého bolo de-eskalovať rozvodovú situáciu
a maximálne urýchliť rozvod. Porozvodový plán výchovy detí bol
vypracovaný pod premisou: žiaden z rodičov nedostane dieťa do
výlučne svojej starostlivosti. Dôležitým princípom bolo pevné a
dlhodobé prepojenie opatrovníckeho súdu, OSPOD a SK, psychológov,
mediátorov, advokátov a súdnych znalcov v okrese. Tento program sa s
úspechom používa nielen v Nemecku, ale aj Českej republike a
ďalších európskych krajinách.

PROF. DR. HRISTO KYUCHUKOV, PHD.:
významný rómsky lingvista a autor
mnohých publikácií, ktorý je bulharského pôvodu, ale žije a
pracuje v Berlíne a momentálne prednáša na Universite v poľskom
meste Katowice, v oddelení humanistického vzdelávania.

