1. sekce – Sociální služby jako nástroj podpory člověka v
přirozeném sociálním prostředí
Místnost č. A1
Moderují:
● doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.
● Bc. Martin Holub
Pátek, 23. září 2016
14:00 – 15:15
Mgr. Eva Capicarová
ThDr. Markéta Kateřina Holečková
(Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Praha)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
(Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik
Ústav pedagogických a psychologických věd)
Aneta Jedličková
(Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní)
Přestávka: 15:15 – 15:30
15:30 – 16:45
Mgr. Simona Kmentová
(Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta)

Kvalita sociálních služeb – včera, dnes a zítra

Zjišťování potřeb lidí jako nástroj podpory jejich setrvání
ve svém přirozeném prostředí
Vliv managementu na kvalitu sociálních služeb

Hodnocení služby rané péče z pohledu uživatelů

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
(Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická
Katedra věd o výchově)

Retrospektiva služby sociální prevence „raná péče“ v
kontextu neziskového sektoru v Pardubickém kraji

PhDr. Martin Vereš, Ph.D.
(Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce)

Starostlivosť o ľudí bez domova v hlavnom meste SR

Přestávka: 16:45 – 17:00
17:00 – 18:00
Mgr. Vladimíra Gardianová
(Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Ústav sociálnych vied)
Mgr. Vladimír Barák
(Vysoká škola ekonomická v Praze
Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky)

Depistážna činnosť ako forma sociálnej podpory seniora v
komunite

Studenti a senioři: mezigenerační solidarita ve stárnoucí
české společnosti

Sobota, 24. září 2016
9:00 – 10:15
Mgr. Aneta Hašková
Mgr. Eva Nedomová
Mgr. Eva Liberdová, MBA
(Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.
Ostrava a Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií)
Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.

Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením v
kontextu zákona o sociálních službách

Chráněné bydlení v kontextu transformace sociálních

(Univerzita Karlova v Praze
Husitská teologická fakulta)

služeb pro seniory a umírající s mentálním postižením

Mgr. Nina Mertová
PFERDA z. ú.
Rychnov nad Kněžnou

Příprava osob s mentálním postižením pro samostatný
život v neziskové organizaci PFERDA

