LAPSENDAMISE NÄDAL
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L A P SENDA MINE ͵ PEREKOND, PÄ RI TOLU JA PÄ R A ND
MTÜ Oma Pere ja Tallinna Ülikool kutsuvad kõiki huvilisi osa võtma lapsendamise nädala arutelupäevast.
Oodatud on kõik, kellele teema huvi pakub ja kes soovivad kaasa mõtelda. Tule veeda päev ülikoolis
ja räägi kaasa teemal „Tahan saada last”.

AVALIK ARUTELU

TAHAN SAADA LAST
2. oktoober 2015
Tallinna Ülikooli (Narva mnt 25) Teadlaste foorum ja
avalik loeng MAXIMUS auditoorium
vaba sissepääs
MTÜ Oma Pere ja Tallinna Ülikool kutsuvad kõiki huvilisi osa
võtma lapsendamise nädala raames toimuvast arutelupäevast.
Oodatud on üliõpilased, õpetajad, lastekaitsetöötajad, arsƟd,
poliiƟkud, avaliku ja kolmanda sektori esindajad, laste ja perede valdkonnas töötavad spetsialisƟd. Aga ka kõik, kellele teema
huvi pakub ja kes soovivad kaasa mõtelda.
Üks võimalus vanemaks saada on lapsendamine. Nii kasvabki
EesƟ peredes 2014. aasta seisuga 954 lapsendatud last. Siiski
on ühiskonnas viimasel ajal kõneainet pakkunud mitmed lapsendamisega seotud keerulised teemad. Samasooliste lapsen-

damine, surrogaatlus, välismaalt lapsendamine- need ühiskonna jaoks olulised teemad on läbi arutamata.
Kutsume kõiki huvilisi kaasa mõtlema ja rääkima järgmistel
teemadel:
• „Meie lapsel on kaks isa” – kas samasoolistel paaridel peab
olema õigus lapsendada?
• „EksooƟline beebi meie kodus” – kas oleme EL liikmesriigina
valmis lapsendama välismaalt?
• „Meie andsime lapsele elu, aga meie last kandis teine
naine” – kas surrogaatemadus on võimalus emaks saada või
toob see kaasa probleemide laviini?

Ajakava
10.00–10.30 Avamine – Tallinna Ülikool ja Oma Pere
10.30–11.30 Avatud loeng teemal „Globaalvirtuaalne kinderstube: lapsed meedias ja meedia lastes”, Tiina Hiob Tallinna Ülikooli
BalƟ Filmi, Meedia, KunsƟde ja Kommunikatsiooni InsƟtuudist
11.30–12.30 Lõunapaus
12.30–14.00 Töötoad aruteluteemadel. Iga töötuba otsib vastust küsimusele, milliseid muutusi EesƟ selles vallas vajab.
14.30–17.00 Avalik arutelu Teadlaste foorumis, kus osalevad mitmed
avaliku elu tegelased, kes on neil teemadel sõna võtnud..

Koostööpartner:

Infot ürituse kohta leiad
MTÜ Oma Pere facebooki lehelt
ning kodulehelt www.omapere.ee

