
AKTUÁLNE OTÁZKY  
SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB 

Vás pozývajú na výročnú konferenciu

Termín konania: 
16. a 17. jún 2009

Miesto konania:
BANSKÁ BYSTRICA

 
 
Organizačný garant konferencie  
 
SOCIA - nadácia na podporu 
sociálnych zmien
Legionárska 13
831 04  Bratislava

fax: 02-55 64 52 14 alebo 15
mobil: 0911 15 05 66
e-mail: petijova@socia.sk
www.socioforum.sk

 
Kontaktná osoba
Martina Petijová
manažérka projektu

Bezbariérové sú priestory na  
konferenciu, verejné vypočutie  
a workshop. Ubytovanie v hoteli 
LUX nie je bezbariérové. 
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Budúci rok uplynie 20 rokov 
od prijatia novely, ktorá 
umožnila, aby sociálne 
služby občanom poskytovali 
aj iné fyzické či právnické 
osoby ako štát.
Koncom apríla 2009 podala 
skupina poslancov sťažnosť 
na Ústavný súd, pretože 
nový zákon o sociálnych 
službách považujú za  
protiústavný.  
Obmedzuje občanov pri 
výbere poskytovateľa služby 
a diskriminuje tým aj  
neverejných poskytovateľov.
Cieľom konferencie je 
diskutovať o potrebných 
zmenách v legislatíve  
a praxi, aby sme si na rok 
mohli povedať, že tých  
20 rokov námahy  
stálo za to. 

 

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE  
PRE ÚČASTNÍKOV

Informácie o ubytovaní:
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované 
v hoteli LUX na Námestí slobody 2. Ubytovanie je v 
dvojposteľových izbách a cena za jedno lôžko v plne 
obsadenej izbe je 25 €. Raňajky sú v cene ubytovania. 
Ubytovanie je v plnej výške hradené účastníkmi pri 
registrácii. Každú zmenu účastníka nám oznámte 
dostatočne vopred - najneskôr do 15. júna (najmä 
zmenu účastníka opačného pohlavia).   

Konferenčný poplatok: 
Poplatok pre jedného účastníka konferencie 17. júna 
je 11 €. Poplatok je príspevkom účastníkov na nák-
lady konferencie (priestory, materiály, občerstvenie, 
obed). Konferenčný poplatok sa netýka tých, ktorí sa 
zúčastňujú iba na sprievodných akciách 16. júna. 
Konferenčný poplatok a ubytovanie sa platí  
v hotovosti počas registrácie účastníkov konferencie.  

Strava a občerstvenie:
Občerstvenie je zabezpečené počas konferencie aj 
sprievodných akcií. Obed je zabezpečený počas vere-
jného vypočutia a počas konferencie. Večera nie je 
zabezpečovaná, je v réžii a podľa vôle účastníkov. 

Prihlášky na konferenciu:
Elektronickú verziu pozvánky a návratky s uvedenými 
cenami za doplnkové služby (ubytovanie) nájdete aj na 
www.socioforum.sk v časti aktuality. Vyplnené návratky 
posielajte najneskôr do stredy 10. júna 2009 e-mailom 
(faxom) garantovi konferencie. Návratky doručené po 
10. júne nebudú akceptované.  Kapacity priestorov sú 
obmedzené

Pokiaľ prihlásený účastník nezruší svoju účasť do  
16. júna do 10:00 na telefónne číslo: 0911 15 05 66, 
zaväzuje sa uhradiť vzniknuté náklady - podľa vyplnenej 
návratky (cena stravy, objednané ubytovanie 11 + 25 €). 

a sprievodné akcie

PODPORA SOCIÁLNEJ  
INKLÚZIE NA SLOVENSKU  
(verejné vypočutie)

INFORMAČNÁ KAMPAŇ  
K ZÁKONU O SOCIÁLNYCH 
SLUŽBÁCH 
(workshop)



Utorok, 16. júna 2009

PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE NA SLOVENSKU
Verejné vypočutie

Miesto:  Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9,  
  Literárno hudobné múzeum

Moderujú:         Helena Woleková
  Marcela Volárová

9.30 - 17.00 Prezentácia 18 projektov podporených z Finančného mecha- 
                          nizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho  
                          rozpočtu SR

Zoznam podporených organizácií a ich projektov nájdete na: www.socia.sk v 
časti Blokový grant

INFORMAČNÁ KAMPAŇ K ZÁKONU O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
workshop

Miesto:  Diecézne centrum Jána Pavla II, Kapitulská 21,  
  2.poschodie

Moderuje:  Oľga Reptová
  Alica Miklášová

13.00 - 17.00 Prezentácia informačných letákov pre občanov, obce a VÚC
  Diskusia

Streda, 17. júna 2009

AKTUÁLNE OTÁZKY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Miesto:  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,  
  Kuzmányho 1, Aula
 
  Registrácia účastníkov
9.00 - 14.30 Otvorenie konferencie, zástupca mesta Banská Bystrica
Téma 1:  Národné priority sociálnych služieb
Téma 2:  Financovanie sociálnych služieb
Prezentácie:  zástupca MPSVR SR
  zástupcovia VÚC
  zástupca ZMOS
  poskytovatelia sociálnych služieb

14.30 - 15.30 Valné zhromaždenie SocioFóra
  Správa o činnosti - písomne
  Rozprava o úlohách pre najbližšie 2 roky
  Voľba členov výboru
  Záver

viac informácií k Národným prioritám nájdete na stránke MPSVR SR: 
http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=16085

Verejné vypočutie: Podpora sociálnej inklúzie na Slovensku je financované z Nórskeho 
finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru  
a štátneho rozpočtu SR. 

                                                                        

Projekt SocioFóra “Vráťme právo občanom” (workshop: Informačná kampaň k zákonu o sociál-
nych službách) je podporený Batoryho nadáciou z programu Podpora občianskych koalícií.

                                                                                                                        


