
Srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci: 

CIVILISTÉ VE VÁLCE 
Ztráty, uzdravení a zkušenost pomáhajících 

 

21. – 23. ŘÍJNA 2016 V PRAZE 

 

 

 

 

REGISTRACE 

www.civiliansatwar2016.com 

 

KONTAKT 

• info@civiliansatwar2016.com 

• callforpapers@civiliansatwar2016.com 

 

 

  
  

KONFERENČNÍ POPLATEK 

 

 

2900 Kč při platbě do 31. 8. 2016 

3500 Kč při platbě od 1. 9. 2016 
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Předsedající:   Marit Milstein, Gila Ofer, Martin Mahler 

Vědecký výbor:  Miriam Berger, Hani Grinberg,  

   Pnina Rappoport, Michaela Hapalová, 

   Avi Berman, Marek Preiss 

Organizační výbor:   Gabriela Dymešová, Eliška Jírová,  

   Věra Roubalová, Helena Klímová ,  

   Alice Veselá 

http://www.civiliansatwar2016.com/


PÁTEK, 21. ŘÍJNA 

 

13:15-13:30 Zahájení 

13:30-15:00 Panel č. 1: 2 přednášející  

15:30-17:00 Diskuse v malé skupině 

17:30-19:00 Panel č. 2: 2 přednášející  

19:15-20:45  Velká skupina 

  

SOBOTA, 22. ŘÍJNA  

 

7:45-8:45  Sociální snění 

9:00-10:30 Panel č. 3: 2 přednášející  

11:00-12:30 Panel č. 4: 2 přednášející 

14:00-15:30 Diskuse v malé skupině 

16:00-17:30  Panel č. 5: 2 přednášející  

18:00-19:30 Velká skupina 

  

NEDĚLE, 23. ŘÍJNA 

 

7:45-8:45  Sociální snění 

9:00-10:30  Paralelní workshopy 

11:00-12:30  Velká skupina 

12:30-13:00 Závěrečné slovo  

 

  

Zakončení v 13:00-13:30 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE 



Tématem této mezinárodní konference je 

situace civilního obyvatelstva postiženého 

válkami a ozbrojenými konflikty našeho 

věku. Klademe si za cíl prozkoumat, jakým 

způsobem tato hrozivá realita 

poznamenává každodenní životy lidí, ale i 

jak ovlivňuje duševní zdraví profesionálů a 

dobrovolníků, kteří se těmto lidem snaží 

pomáhat.  

Války na Ukrajině, v Africe či na Středním 

východě, teroristické útoky v řadě zemí, 

následky občanské války na Balkáně - to 

všechno zpochybňuje optimismus spojený 

s rozpadem starých totalitních režimů a s 

nadějí sociálního rozkvětu v těchto 

oblastech. 

Tváří v tvář utrpení uprchlíků, imigrantů, 

přeživších a nespočetných dalších obětí 

násilí působených druhými lidmi se - 

jakožto psychoterapeuti, psychoanalytici, 

skupinoví analytici i zástupci dalších 

profesí pečujících o duševní zdraví - často 

cítíme nejistí a zranitelní: bolestně si 

uvědomujeme své vlastní omezené 

možnosti při poskytování potřebné 

emocionální podpory. Cílem naší 

mezinárodní konference je vytvořit prostor 

pro sdílení lidských i profesních zkušeností 

vycházejících z této válečné reality. To 

umožňuje lépe zpracovat vzniklé emoce, 

navzájem se povzbudit a posílit v náročné 

práci a sdílenou zkušenost přetavit ve 

společný zdroj poznání a inspirace. 

  

Tato konference rovněž dává příležitost 

zformulovat válečné zkušenosti v 

psychologických, psychoanalytických či 

skupinově-analytických termínech, a 

vytvořit tak nezbytný předpoklad pro 

odbornou diskusi. 

  

 

 

VÝCHODISKA KONFERENCE 

MÍSTO KONÁNÍ:  

  

New York University in Prague, Malé 

náměstí 11, Richtrův dům, Praha 1 


