Výbor pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a
Národní centrum pro rodinu
ve spolupráci s
Rodinným svazem ČR,
Institut für Ehe und Familie
a Hanns Seidel Stiftung
pořádají

XX. mezinárodní konferenci o rodinné politice
na téma:

„Rodinná politika a potřeba udržitelného demografického vývoje
v evropském dialogu“
Termín:
Místo konání:
Program
9.30 hod.
10.00 hod.
10.30 hod.
11.00 hod.
11.30 hod.
12.00 hod.
12.15 hod.
13.00 hod.

13.30 hod.
14.00 hod.

14.30 hod.

14.45 hod.

19. října 2021
Jednací sál Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha,
(pro vstup je nutný platný OP)
Registrace
Slavnostní zahájení konference
RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu, a Rostislav Koštial, člen Výboru
Překážky pro založení rodiny - opatření na podporu demografického vývoje
Norbert Sieber, poslanec Parlamentu Rakouské republiky, Vídeň
Podmínky udržitelného demografického vývoje a jejich překážky - bezdětní
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., vedoucí pracovní skupiny rodina, VÚPSV, Praha
Pomůže náš stát zakládajícím rodinám k dostupnému bydlení?
Ing. Milada Kadlecová, Institut regionálních informací, Brno (oslovena)
Diskuse
Přestávka - občerstvení
Volitelný časový model pracovního a soukromého života – návrh pro rodinnou
politiku
Dr. Karin Jurczyk, Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik e. V, Mnichov
(Ne)atraktivita zkrácených pracovních úvazků
JUDr. Markéta Schormová, předsedkyně Sekce zaměstnanosti a práce, poradního
orgánu představenstva HK ČR
Podmínky pro stabilní vztah rodičovského páru: prevence patologií
Mgr. Katarína Dubělčíková, Mgr. Valéria Šmýrová, Centrum pro rodinu a sociální
péči, z.s., Ostrava
Rodinná politika, demografie a zajištění stáří
Hon. Prof. a emer. sekční ředitel a spolkový ministr dr. Walter Pöltner, předseda
rakouské komise pro zajištěné stáří, Vídeň
diskuse

Medailonky přednášejících
Norbert Sieber
je rakouský politik (ÖVP) a zemědělec. Od roku 2013 je poslancem rakouské
Národní rady. Je mluvčím pro otázky rodinné politiky na úrovni svého
poslaneckého klubu. Je ženatý, otec čtyř dětí.

Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
absolvovala obor sociologie na FF UK a demografie na PřF UK. Ve VÚPSV,
v. v. i. pracuje od roku 2001. Zabývá se především sociologií rodiny, rodinnou
politikou, demografii a sociálněprávní ochranou dětí. Podílela se např. na studii
Nové formy denní péče o děti v České republice (2014, VÚPSV, v. v. i.),
Rekonstituované rodiny (2019, VÚPSV, v. v. i.) či Česká rodina na počátku 21.
století: Životní podmínky, vztahy a potřeby (2019, SLON). Jana Paloncyová je
vedoucí pracovní skupiny Rodinná politika, VÚPSV, v. v. i. Praha.

Milada Kadlecová
je od roku 2000 jednatelkou nezávislé soukromé společnosti Institut
regionálních informací, s.r.o. (IRI), která se zabývá poskytováním veškerých
služeb při zpracování územně plánovací dokumentace a územně analytických
podkladů, jejichž významnou součástí je i problematika bydlení. Od roku
2000 koordinuje monitoring cen bydlení v ČR, realizovaný v rámci IRI, a
spolupracuje na zpracování cenových a hodnotových map a rozvojových
koncepcí a studií pro města, obce, ústřední orgány i soukromé společnosti. Je
absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a má desetiletou praxi ve
Výzkumném ústavu výstavby a architektury a později i v Ústavu územního rozvoje, kde se podílela na
řešení úkolů v oblasti prostorové ekonomie a bydlení.

Dr. Karin Jurczyk
německá socioložka a autorka knih. Od roku 2002 do roku 2019 vedla
oddělení Rodina a rodinná politika prestižního mnichovského institutu
Deutsches Jugendinstitut. V současné době je členkou představenstva
Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik. Zabývá se otázkami rodinné politiky
v kontextu politiky zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti žen. Je
spoluautorkou konceptu volitelného časového modelu (Optionszeitmodell) a
souvisejícího nového pojmu politiky času (Zeitpolitik).

Mgr. Katarína Dubělčíková
pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči z.s. jako vedoucí Střediska Rodina,
mediátor, rodinný konzultant a sociální pracovnice. Absolvovala několik
kurzů a výcviků, z nichž nejvýznamnější jsou: výcvik Krizové intervence,
výcvik Facilitativní mediace, výcvik Transformativní mediace – Basic a 200
hodinový kurz - Základy psychoterapie - Na klienta zaměřený přístup v
sociální práci, kurz - Narativní přístup k vedení rozhovoru s dětským
klientem. Od roku 2016 facilituje případové konference pro orgány SPOD a
od roku 2018 je lektorkou pro TOP Semináře s.r.o. seminářů Mediace a její
využití při sociální práci, Sociální dovednosti v pomáhajících profesích – vstup do problematiky,
Případové konference – základy sociální práce orgánů SPOD.

Mgr. Valéria Šmýrová
pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči z.s. na pozici koordinátorky Kurzů
efektivního rodičovství a kurzů Cesta efektivní komunikace. Od roku 2012
lektoruje KER a je spoluautorkou kurzu o komunikaci CEK, který lektoruje od
roku 2015. V rámci poradenství CPR působí jako mediátor a rodinný
konzultant.

Dr. Walter Pöltner
je rakouský právník, vrcholný úředník a politik (SPÖ). Krátkou dobu byl v roce
2019 spolkovým ministrem práce, sociálních věcí, zdravotnicví a ochrany
spotřebitele.

