
БАГАТОПРОФІЛЬНА ПІДТРИМКА РОДИНИ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

Міжнародна конференція

Місце проведення: Moravská galeria, Moravské náměstí 1, Brno, ČR /    

                                     Моравська галерея, Моравська площа, 1, Брно, ЧР

Вхід вільний

Переклад (англійська / українська / чеська) буде забезпечено

Реєстрація: https://forms.gle/AGgYppv9AzUD7D8C7

Нинішня суспільна криза призводить до потоку локальних криз усіх видів, усередині спільнот та 
сімей. Одні сім'ї опиняються у складній ситуації буквально день у день, іншим доводиться 
стикатися із кризою тривалий час чи неодноразово.

Як багатопрофільне співробітництво може допомогти у таких кризах? І чим можуть надихнути 
професіоналів, що надають допомогу, підходи, засновані на відносинах і ресурсах, такі як 
«Підхід, орієнтований на рішення», «Відкритий діалог» чи «Практика взаємин»?

Ця конференція завершує трирічний проект Еразмус + «Багатопрофільна підтримка позитивних 
змін у сім'ях у важких ситуаціях», реалізований у співпраці з Католицьким університетом у 
Ружомберку, Інститутом діалогових практик, Асоціацією «Наратив» та двома зарубіжними 
експертами: Лоеком Шінмейкерсом (Нідерланди ) та Беном Фурманом (Фінляяндія); завдяки 
проекту створені дві методичні публікації та освітній модуль для членів багатопрофільних 
команд.

На конференції ми хочемо надати можливість відобразити аналіз поточного досвіду 
багатопрофільної підтримки сімей у кризовій ситуації.

Запрошуються всі, хто працює чи хоче працювати у сфері підтримки сім'ї, незалежно від 
професії, освіти чи досвіду. Особливо вітаються ті, хто активно допомагає сім'ям, які 
постраждали від війни.

  

Цілі:

Поділитись досвідом та результатами проекту «Еразмус Багатопрофільність»

Аналіз поточного досвіду багатопрофільної підтримки сімей у кризовій ситуації

Запропонувати принципи та рекомендації для роботи багатопрофільної роботи, що базуються 
на підходах до взаємних стосунків.

Створити середовище для взаємної підтримки людей, які залучені до допомоги сім'ям у 
кризовій ситуації



 

Програма:

9:30 – 11:00

Привітання, представлення проекту та партнерів, представників міста та краю

Короткі повідомлення з Чеської Республіки та Словацької Республіки стосовно поточної 
підтримки сімей з України (досі участь обіцяли: Катерина Хайкова Кличова, Алена Кекух, Матєй 
Седлачек)

11:20 – 12:30

Круглий стіл: що можуть запропонувати підходи до взаємних стосунків для кризової роботи з 
сім’ями? (Бен Фурман, Лоек Шінмейкерс та автори)

12:30 - 13:30 ОБІД (буде забезпечено)

13:30 – 15:30 

Воркшопи (Практикуми) 

Бен Фурман: Про рішення, які спрямовані на ведення сімейних та мережевих зустрічей з 
клієнтами та багатопрофільними командами

Лоек Шінмейкерс: Як ми можемо врахувати потреби всіх дітей у класі чи в дитячих колективах?

Наратив: Мережеві зустрічі в дусі «Відкритого діалогу»

Алена Кекух: Основні рекомендації для волонтерів, які працюють із сім’ями, що опинилися в 
кризовому стані

16:00 – 17:00

Спільне закінчення у головному залі

 

Вечір: фуршет + музика

Контактні дані організатора:

Павел Непустіл (Асоціація «Наратив»), pnepustil@gmail.com, +420 777 916 280


