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Jeden a pol roka imple-
mentácie nového zákona 
do praxe sociálnych  
služieb ukázalo, že je pred 
nami ešte veľmi veľa práce 
v legislatívnej, v inštituci-
onálnej a v ekonomickej 
oblasti, aby sa dosiahol 
viditeľný pokrok.   
Na konferencii by sme sa 
chceli venovať aspoň časti 
z toho, čo je ešte pred 
nami. Považujeme  
za dôležité, aby prístup 
k verejným zdrojom mal 
rovnaké pravidlá  
pre všetkých poskytova-
teľov. Aby sme štandar-
dizovaním jednotlivých 
druhov služieb poskytli 
verejnosti informáciu, 
ktorú potrebuje pre výber 
služby a poskytovateľa. 
Aby podpora terénnych 
a ambulantných služieb 
bola ustanovená ako 
národná priorita a tým sa 
dal väčší, aj legislatívny 
priestor, pre moderné 
druhy služieb pred tradič-
nými službami. 

 

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE  
PRE ÚČASTNÍKOV
Informácie o ubytovaní:
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rez-
ervované v hoteli ÚVS, v Ústave vzdelávania a 
služieb. Ubytovanie je v trojposteľových izbách. Cena 
za jedno lôžko v plne obsadenej izbe aj s miestnym 
poplatkom je 21,65 €. Raňajky sú v cene ubytovania.  
Ubytovanie je v plnej sume hradené účastníkmi pri 
registrácii. 

Konferenčný poplatok: 
Poplatok pre jedného účastníka konferencie a spri-
evodných akcií je 15 €.  Poplatok pre účastníkov iba 
sprievodných akcií je 5 €, pre účastníka iba konfer-
encie je 12 €. Poplatok je príspevkom účastníkov na 
náklady konferencie (priestory, občerstvenie, obed). 
Konferenčný poplatok sa platí v hotovosti pri 
registrácii.  

Strava a občerstvenie:
Občerstvenie je zabezpečené počas konferencie aj 
sprievodných akcií. V pondelok 28. júna je večera 
vo vlastnej réžii účastníkov. V utorok 29. júna je 
zabezpečený pre prihlásených účastníkov obed.  

Prihlášky na konferenciu:
Elektronickú verziu pozvánky a návratky nájdete aj 
na www.socioforum.sk v časti Aktuality. Vyplnené 
návratky posielajte najneskôr do pondelka 21. 
júna 2010 e-mailom (faxom) garantovi konferen-
cie (nie poštou). Prihláseným po tomto termíne 
nebudeme zabezpečovať ubytovanie. Účastníkom, 
ktorí pošlú návratky 24. júna po 12:00 už nevieme 
zabezpečiť obed, počas konferencie. Odporúčame 
sa prihlásiť do 21. júna 2010. 

Aktualizovaný zoznam účastníkov bude zvere-
jnený na www.socioforum.sk v časti Aktuality 
každý pracovný deň o 17:00. Tam si overte, či sme 
vašu návratku dostali. 

Priestory na konferenciu, sprievodné akcie a 
ubytovanie nie sú bezbariérové. 

a sprievodné akcie

AKO SI VYBRAŤ DRUH SLUŽBY, 
KEĎ VŠETCI ROBIA TO ISTÉ  
(workshop 1)

ZAČAROVANÝ KRUH  
KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
(workshop 2)
 



Pondelok, 28. júna 2010

AKO SI VYBRAŤ DRUH SLUŽBY, KEĎ VŠETCI ROBIA TO ISTÉ - workshop 1

14.00 - 17.30 Čím sa líšia jednotlivé typy pobytových zariadení pre senio- 
  rov a zdravotne postihnutých v praxi? Poskytujú zariadenia  
  (zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov,  
  domov  sociálnych služieb, špecializované zariadenie) roz- 
  dielne programy pre svojich klientov, alebo sa ich programy  
  nelíšia?  Ako je to s registráciou zariadení vo vzťahu k ich  
  financovaniu? Je motiváciou získať štatút DSS a špe- 
  cializovaného zariadenia iba možnosť získať viac finančných  
  prostriedkov?  

Úvodné slovo:   Mária Filipová, Mestský úrad, Banská Bystrica
   Predstavenie systému služieb pre seniorov v Banskej  
  Bystrici. 

Účastníci:  Čím sa odlišuje naše zariadenie od ostatných?  

ZAČAROVANÝ KRUH KRÍZOVEJ INTERVENCIE - workshop 2

14.00 - 17.30 Tí istí klienti sa v rôznych typoch zariadení v rámci mesta  
  alebo regiónu striedajú - ide o bludný kruh, z ktorého  
  je ťažké vystúpiť. Čo pomáha klientom k ich reálnemu  
  začleneniu do spoločnosti/komunity?
 
Úvodné slovo:  Viera Mrázová, Jazmín, n.o. Handlová
  Krátke predstavenie systému pomoci ľuďom v núdzi  
  v Handlovej. 

Účastníci:  Ako sa nám (ne)podarilo začleniť nášho klienta do života. 
  
  Helena Woleková, nadácia SOCIA, Bratislava
  Bez sociálneho bývania to nepôjde. 
 

Utorok, 29. júna 2010

AKTUÁLNE OTÁZKY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
  
8.00  Registrácia účastníkov
9.00 - 10.30 Sociálne služby pred 20 rokmi a dnes
  Zo správy exkomisára Špidlu
  Helena Woleková, nadácia SOCIA, Bratislava 
  Diskusia s tvorcami novej sociálnej politiky
Prestávka
11.00 - 12.30 Návrhy na zmenu financovania sociálnych služieb
Moderuje:  Oľga Reptová, OMAPO, Dunajská Lužná 
  Helena Woleková, nadácia SOCIA, Bratislava
  Božena Kováčová, ZMOS, Jánova Lehota
  Milada Dobrotková, APSS, Bratislava
Obed
13.30 - 15.00 Ako organizovať terénne a ambulantné služby, aby boli  
  dostupné?
  Sieťovanie ako nástroj prevencie odkázanosti na pobytovú  
  službu - model pre väčšie mestá, Danka Žilinčíková, Návrat,  
  Banská Bystrica
  Spájanie služieb ako nástroj efektívneho využitia lokálnych  
  zdrojov v menších sídlach, Blažena Chocholáčková, Dom  
  pokojnej staroby, Gbely
  Regionalizácia ako nástroj rozvoja komplexných terénnych  
  služieb aj pre malé obce, Ivan Tomka, Samaritán, Martin;  
  Jana Jesenská, Turčianske Jaseno
Prestávka
15.30 - 17.00 Programy ako nástroj štandardizácie pracovných postu- 
  pov
  Špecializované programy pre klientov s demenciou,  
  Mária Čunderlíková, Špecializované zariadenie Memory,  
  Bratislava
  Individuálne plány rozvoja osobnosti klientov a ich vzťah k  
  programom organizácie, Miroslav Cangár, Rada pre poraden-  
  stvo v sociálnej práci, Bratislava
  Inšpirácia štandardami podporovaného zamestnávania,  
  Viera Záhorcová, APZ, Bratislava


