
                                                   
 
Kdo s tebou bude mít soucit, Jeruzaléme? Kdo ti projeví účast? Kdo k tobě zajde, aby se zeptal, jak se ti daří? 
Jeremiáš 15, 5 
Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo 
Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. 
První list Korintským 12, 26-27 
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Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta 
ve spolupráci 

s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, 
Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 
a Spolkem krizovců a humanitářů 

pořádá 

 

7. mezioborovou konferenci   

 
NEŠTĚSTÍ A PARTICIPACE 

účast na dobru  
bez/moc a ne/zájem    

 
pátek 11. listopadu 2016, 10 - 15 

Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1, Černá 9  
 

 

Cíle konference:  
 zkoumat různá pojetí participace včetně toho, proč v participaci dnes spatřujeme cestu 

k dobru i dobro samo; 
 díky konkrétním zkušenostem sledovat, jakých podob může účast a zapojení nabývat a 

jak tyto podoby souvisejí s představou dobra, vlastní a Boží vůle a také s mocí a bezmocí 
a se zájmem či nezájmem lidí o sebe navzájem;  

 upřesnit ono dobro, k němuž psychosociální krizovou spoluprací směřujeme; 
 opět se sejít a vzájemně se učit.    

 

Témata konference: 
Království Boží na zemi aneb evropský sen o rovnosti, spravedlnosti a začlenění.  
Misie, komunitní práce, psychosociální krizová spolupráce.  
Participace člověka vážně nemocného. 
Participace člověka zasaženého mimořádnou událostí. 

 

Na konferenci se hlaste (je to potřeba kvůli občerstvení a kapacitě 

sálu) u Kateřiny Halfarové: halfarova@hotmail.com      
    

Účast na konferenci je bezplatná. 
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PROGRAM KONFERENCE 
 
9.30 – 10 prezence 
10-10.10 úvod konference:  
                přivítání konference děkanem ETF UK Jiřím Mrázkem      
                úvodní obřad Bendy Růžička 
 
10.10-11.10 DISKUSNÍ BLOK I: NEMOC, SOUCIT A ÚČAST    
S cílem zkoumat různá pojetí participace včetně toho, proč v participaci dnes spatřujeme  
cestu k dobru i dobro samo.   

10.10-10.20 Bohumila Baštecká: Sociální mozek a pojetí sdílené zasaženosti 
v psychosociální krizové spolupráci   
10.20-10.30 Anna Juráčková: Participace v sociální, komunitní a misijní práci 
10.30-10.40 Anežka Bachnová: Jsem vážně nemocná. A co Bůh?   
10.40-11.05 diskuse 
 
11.10-12.15 DISKUSNÍ BLOK II: VRAŽDY, SOLIDARITA A ÚČAST    
S cílem zkoumat různá pojetí participace včetně toho, proč v participaci dnes spatřujeme 
cestu k dobru i dobro samo.   
11.10-11.30 Marie Štěpánová, Vít Kaňkovský: Vrah v našich řadách (Deset let od 
heparinových vražd v Havlíčkově Brodě) 
11.30-11.40 Tomáš Němeček: Jak informovat o vraždách ve zdravotnictví 
11.40-11.50 Petr Jandejsek: Účast na Ježíšově poslání  
11.50-12.15 diskuse  
 
12.15 –13.10 občerstvení  
  
13.10-14.30 PERSPEKTIVY PARTICIPACE: 10minutové PŘEDNÁŠKY 
s 10minutovými DISKUSEMI    
S cílem sledovat, jakých podob může účast a zapojení nabývat a jak tyto podoby souvisejí 
s představou dobra, vůlí, mocí a zájmem.   

13.10-13.30 Karin Pospíšilová, Zlatá rybka: Ptáme se především dětí (Plnění přání 
těžce nemocných a umírajících dětí) 
13.30-13.50 Dana Kořínková, QUIP: Právo na svéprávnost - respekt k vůli a 
preferencím každého (čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením jako 
revoluce v přístupu k lidem s postižením) 
13.50-14.10 Eva Dohnalová, AIP: (Politická a občanská) participace migrantů - 
privilegium nebo právo? 
14.10-14.30 Květoslava Princová, CMTF UP: Participace tyranií? 
 
14.35-15 PARTICIPATIVNÍ ZÁVĚR 
Diskuse v malých skupinách 
Vyhodnocení konference  
Rozloučení 


