
                                                                                  
 

 

                 

  
Škola obnovy venkova v Třanovicích a Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova  

Moravskoslezského kraje Vás zvou na konferenci  

„Program obnovy rodiny“ 

 

                     Datum: 7. – 8. listopadu 2011 

                     Místo:  Hotel KAM Malenovice, okres Frýdek-Místek 

Spolek pro obnovu venkova ČR schválil na své schůzi 7. června 2011 v Praze Program 
obnovy rodiny (POR). Cílem Spolku bylo nastolit toto téma v přesvědčení, že právě 
venkov a zejména malé obce mohou sehrát velmi důležitou roli při obnově rodiny a 
s tím souvisejících vztahů  v celé naší společnosti, a že stejně tak dobře fungující rodiny 
sehrávají vysoce pozitivní roli při obnově a stabilizaci venkovských obcí a celého 
venkovského prostoru. 
Obsahem konference bude otevřená diskuse k jednotlivým bodům tohoto programu. 
Výsledkem diskusí v pracovních skupinách by měly být akční plány a doporučení pro 
obce, aby byly motivovány Programem a začaly se více zabývat potřebami rodin 
v průřezu generací, sociální problematikou, zajišťováním zdravotnických služeb a 
dalšími aspekty vyplývajícími z cílů deseti bodů Programu. 
Na konferenci budou přítomni tvůrci POR, zainteresovaní odborníci,  lidé z praxe 
z nejrůznějších sociálních a prorodinných organizací, zástupci škol, církví, starostové a 
aktéři venkovského rozvoje. 
Předpokladem pro účast na konferenci je důkladné seznámení se s obsahem 
přiloženého Programu obnovy rodiny. Účastníky diskuse k jednotlivým bodům POR 
žádáme o předběžnou přihlášku do diskuse s uvedením informace, kterých bodů POR 
se jejich příspěvek bude týkat, do jakých pracovních skupin by se rádi zapojili. 



                                                                                  
 

 

                 

Program: . 
 
Pondělí 7. listopadu 2011 
 
10.30 – 11.00      Prezence účastníků 
11.00 – 11.15      Zahájení a úvodní slovo k Programu 
11.15 – 13.00    1. blok příspěvků: POR bod 1 - 3                    
13.00 – 14.00   Oběd 
14.00 – 15.30   2. blok příspěvků: POR bod 4 - 6 
15.30 – 15.45   Přestávka 
15.45 – 18.00           3. blok příspěvků: POR bod 7 - 10, shrnutí, rozdělení skupin 
19.00 –                     Večeře, společenský a diskusní večer 
 
Úterý 8. listopadu 2011 
 
8.00                           Snídaně 
8.30 – 9.00                Prezence účastníků 
9.00 – 10.15              Práce skupin 
10.15 – 10.30            Přestávka 
10.30 – 11.30            Prezentace skupin, shrnutí závěrečných výstupů 
11.30                         Oběd, odjezd účastníků 
                
Svou účast na konferenci, prosím, závazně potvrďte do 1. 11. 2011 vyplněním 
přihlašovacího formuláře na http://sov.tranovice.org/  v sekci Aktuality – 
Přihlášky na akci. Do Poznámek uveďte, zda požadujete zajištění noclehu ze 7. – 
8. listopadu, stravy 1. den a stravy 2. den akce (hrazeno v rámci konference). 
Při příjezdu autem je parkování u hotelu zajištěno. Při příjezdu vlakem - zastávka 
Frýdlant nad Ostravicí, vedle nádraží je autobusové stanoviště, autobus směr 
Malenovice (7 km), zastávka Malenovice, parkoviště. Odjezd v 10. 53 hod. Pokud 
předem nahlásíte čas příjezdu vlakem do Frýdlantu, zajistíme váš odvoz autem k 
hotelu. 
Aktuální informace ke konferenci a programu průběžně sledujte na 
http://sov.tranovice.org v sekci Aktuality. 
 
                        Za  SPOV Moravskoslezského kraje a ŠOV Třanovice zve: 

      

            Bc. Jan Tomiczek 

                                                                předseda 
 
Sekretariát konference – Ing. Jana Liberdová: Škola obnovy venkova Třanovice, 739 53 Třanovice č. 250, 

tel. +420 558 694 262, kl. 205,   +420 606 234 807, e-mail: sov@tranovice.org, http://sov.tranovice.org 
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