Brno přivítá evropské odborníky na internetové poradenství
Tisková zpráva
Brno, 21. října 2010 – Na sto psychologů, sociálních pracovníků a pedagogů ve čtvrtek zavítá do Brna
na konferenci „Internetové poradenství 2010“, aby společně hledali účinné způsoby, jak
prostřednictvím internetu pomoci svým klientům v obtížných životních situacích.
„Po první konferenci, která se před dvěma lety v Jihlavě věnovala otázce legitimizace internetového
poradenství, přichází letošní konference s tématem hledání dobré praxe a snaží se zmapovat
rozmanitost a pestrost tak dynamického nástroje, jakým je internet,“ upřesňuje organizátor Mgr.
Ladislav Ptáček z Modré linky.
V aule Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, která spolu s občanským sdružením Modrá linka
konferenci pořádá, vystoupí celkem 20 přednášejících z univerzit a organizací, které se internetovým
poradenstvím prakticky zabývají. Mezi nejočekávanější hosty konference patří zakladatelka a vedoucí
dětské linky důvěry „Lienka“ při Dětské fakultní nemocnici v Košicích PhDr.Dana Lovášová, která
již dvakrát získala Adasekovu cenu za práci v problematice týraných dětí, kterou uděluje Slovenská
pediatrická spoločnosť. Rovněž přednášku rakouské sociální pracovnice DSA Marlies Matějky, jež je
v Evropě uznávanou expertkou a školitelkou internetové praxe ve Vídni, napjatě očekává široké
publikum. Jedná se totiž o historicky první mezinárodní setkání představitelů linek důvěry z okolních
zemí, na němž si mohou vyměnit své zkušenosti. „Poté, co se Modrá linka jako první stala členem
Mezinárodní federace telefonických krizových služeb IFOTES, chceme získané kontakty
a zkušenosti zprostředkovat také ostatním kolegům, kteří o mezinárodní spolupráci mají zájem,“
vysvětluje vedoucí linky důvěry Modrá linka Mgr. Bohuslava Horská.
Program konference Internetové poradenství má dvě základní části. Dopolední plénum nabízí pět
hlavních příspěvků z oblasti teorie i praxe. Kromě již zmíněných zahraničních lektorů si účastníci
vyslechnou prezentaci Mgr. Petry Holcnerové z Fakulty sociálních studií MU v Brně o nejnovějších
výsledcích celoevropského výzkumu týkajícího se rizik a chování mladých lidí na internetu. Osm
odpoledních workshopů ukazuje, jak se liší pomoc u jednotlivých cílových skupin klientů, i to, že
email a chat již nejsou jedinými cestami, jak mohou odborníci na dálku pomoci. Průlomový projekt
netstreetwork představí pracovnice občanského sdružení Anabell, zaměřeného na poruchy příjmu
potravy. Stranou ovšem nezůstává ani pohled na problematiku internetového poradenství očima práva
či inspekce kvality sociálních služeb, čemuž se bude věnovat samostatný příspěvek i tzv. kulatý stůl.
Účastníky konference ve své zaslané zdravici pozdravil i předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel
Rychetský, který převzal nad konferencí svou záštitu namístě zesnulého veřejného ochránce práv
Otakara Motejla: „Když se na mne pořadatelé z Modré linky, Centra a linky důvěry pro děti a mládež,
koncem května obrátili s prosbou, zda bych namístě nečekaně zesnulého Otakara Motejla nepřevzal
záštitu nad touto konferencí, nezaváhal jsem v oné zjitřené době po jeho odchodu ani na chvíli.
Považuji si za čest nahradit ho v této roli. Skutečnost, že sám záštitu přislíbil, mi byla dostatečnou
zárukou důvěry v pořadatele, prospěšnosti jejich snažení a konečně též kvality pořádané konference“.
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