
 

Regionální Konference s názvem „Žijeme spolu!“ aneb „Kdo je bližní v nouzi?“ 
26. – 27. dubna 2012 zámek Křtiny 

 
Konference pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška 

 
pořádaná k příležitosti 20. výročí založení Oblastní charity Blansko a je určená pro všechny, 
kterým není lhostejné společenské klima u nás. 
 

PROGRAM 26. DUBNA 2012 
 
9.30–10.00 hod. Registrace účastníků 
 
10.00–10.15 hod. Slavnostní zahájení a přivítání hostů 
Pozdrav poslance Parlamentu ČR a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, 
slovo ředitelky Oblastní charity Blansko Mgr. Jany Sedlákové 
 
10.15–12.30 hod. 1. BLOK 
1. blok věnovaný problematice rodin s názvem: Děti – naše budoucnost? 
Moderuje Mgr. Ing. Vít Janků 
 
10.15–11.15 hod. 

 JUDr. Marie Cacková, členka rady JMK pro oblast rodinné politiky a legislativy  
téma: Rodinné pasy – tradice i moderna v rodinné politice kraje 

 PhDr. Václava Masáková, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny 
téma: Děti v pasti  

 
11.15–11.30 hod. Coffee break 
 
11.30–12.30 hod. 

 Mgr. Blanka Bendová, zástupkyně ředitelky Oblastní charity Blansko pro rodiny  
 Praktické zkušenosti uživatele s poskytovanými službami 

 panelová diskuse 
 
12.30–13.30 hod. Obědový raut 
 
13.30–15.45 hod. 2. BLOK 
2. blok věnovaný seniorům a zdravotně postiženým: Kdo komu pomáhá? 
Moderuje MUDr. Josef Drbal 
 
13.30–14.30 hod. 

 Jozef Regec, senátor Parlamentu ČR za Blansko  
téma: Politika, která pomáhá aktivitám seniorů a zdravotně postiženým 

 MUDr. Viola Svobodová  
téma: Kde žijeme, chceme i umírat  
 

14.30–14.45 hod. Coffee break 
 
14.45–15.45 hod. 

 Bc. Anna Kalová, zástupkyně ředitelky Oblastní charity Blansko  
pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Praktické zkušenosti uživatele s poskytovanými službami 

 panelová diskuse  

 zakončení prvního dne konference 



 

 
Doprovodný program:  
 
Koncert Hradišťanu v jeskyni Výpustek v 18.30 hod. Vstupné v předprodeji 260 Kč, na 
místě 290 Kč, dětské vstupné 130 Kč 
informace na webu: blansko.charita.cz/20let/hradistan 
 
 
 

PROGRAM 27. DUBNA 2012 
 
 
8.00 hod. Mše svatá v kostele ve Křtinách a krátká exkurze 
 
9.30 hod. Zahájení druhého dne konference 
 
9.30–11.45 hod. 3. BLOK 
3. blok věnovaný osobám v krizi a sociálně znevýhodněným: Kdo se koho a čeho bojí? 
Moderuje Mgr. Ladislav Ptáček 
 
9.30–10.30 hod. 

 Ing. Bc. Jiří Crha 1. místostarosta Města Blanska  
 téma: Odpovědnost za bezpečná města 

 P. František Lízna – kněz, jezuita, zaměřující se na pastoraci Romů, vězňů  
a lidí bez domova 

 téma: Jak se nebát pomáhat  
 
10.30–10.45 hod. Coffee break 
 
10.45–11.45 hod. 

 Bc. František Kratochvil, zástupce ředitelky Oblastní charity Blansko pro osoby 
ohrožené a v krizi  

 Praktické zkušenosti uživatele s poskytovanými službami 

 panelová diskuse 
 
11.45–12.15 hod. 

 Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR a Diecézní Charity Brno  
téma: Charita jako součást občanské společnosti i po 20 letech 

 zakončení konference 
  
12.15 hod. Obědový raut 
 
 
 
 
Doprovodný odpolední program:  
 

 Návštěva Arboreta Křtiny 

 Prohlídka Punkevních jeskyní 
 
 
Další informace a aktuality naleznete na webu: blansko.charita.cz/20let 
 

http://blansko.charita.cz/20let/hradistan
http://blansko.charita.cz/20let/

