Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
a Bratislavská vysoká škola práva
Vás srdečne pozývajú na
XVII. konferenciu „Dieťa v ohrození“:

PSYCHOLOGICKÉ, LEGISLATÍVNE A SOCIÁLNE PROBLÉMY
OCHRANY DETÍ ROZVEDENÝCH RODIČOV

Konferencia sa koná pod záštitou verejného ochrancu práv
Doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc.
Spoluorganizátori:
Kancelária verejného ochrancu práv
Detský fond Slovenskej republiky
Termín: 28. - 29.11.2008
Miesto konania: Bratislava, Bratislavská vysoká škola práva,
Tomášikova ul. 20
Čestné predsedníctvo konferencie:
Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., verejný ochranca práv
Prof. JUDr. Ján Svák, CSc., rektor Bratislavskej vysokej školy práva
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc., riaditeľ VÚDPaP
PhDr. Štefan Matula, PhD., predseda Detského fondu SR

I.

INFORMÁCIA

Každoročná konferencia Dieťa v ohrození (I. – XVI.) stala sa už tradičnou
súčasťou

slovenskej

„preventívnej“

scény

a užitočným

miestom

pravidelnej

interdisciplinárnej výmeny skúseností, poznatkov v rôznych oblastiach života mladej
generácie.
Cieľom tohtoročnej XVII. konferencie: „Dieťa v ohrození: „Psychologické,
legislatívne a sociálne problémy ochrany detí rozvedených rodičov“ bude mapovanie
problémov a hľadanie možností ako skvalitniť psychologickú, legislatívnu a sociálnu
ochranu detí v rozvádzajúcich sa a rozvedených rodinách.
V kolokviálnych diskusiách sa zadefinuje súbor urgentných úloh, ktoré je
potrebné v tejto oblasti riešiť.

V prípade, že máte záujem o účasť na konferencii, vyplňte obratom priloženú návratku
a zašlite ju elektronicky alebo poštou na adresu:
xvudpapb@stonline.sk
resp.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
82102 Bratislava, Západná ul. č. 2
Podrobné informácie o programe a možnostiach ubytovania zašleme prihláseným
účastníkom. Náklady spojené s účasťou na konferencii (ubytovanie a stravovanie) hradí
vysielajúca organizácia. Konferenčný poplatok nevyberáme.
Z príspevkov, ktoré odznejú na XVII. konferencii bude pripravený zborník, ktorý bude
vydaný spoločne so zborníkom z minuloročnej konferencie.

N Á V R A T K A

Titul, meno a priezvisko:
Zamestnanie:
Adresa na zasielanie korešpondencie:
Telefón:

e-mail:

Prihlasujem sa záväzne na konferenciu Dieťa v ohrození XVII., ktorá sa uskutoční
v dňoch 28. – 29. 11. 2008 v Bratislave
Na konferenciu prihlasujem referát/poster s názvom:

Pozn.: V prípade, že ste prihlásili referát/poster, vyplňte prosím 20 riadkový abstrakt.
Zborník abstraktov bude pripravený pre všetkých účastníkov konferencie.

Abstrakt príspevku:
Názov:
Meno a priezvisko autora/autorov:
Pracovisko autora/autorov:
Text abstraktu (max. 20 riadkov):

