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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
 

Konferenčný poplatok: Poplatok pre jedného 

účastníka členskej organizácie je 10 Eur, pre 

účastníka nečlenskej organizácie je konferenčný 

poplatok vo výške 15 Eur. Poplatok sa platí za 

každú osobu a je príspevkom účastníkov  

na náklady konferencie (priestory, občerstvenie, 

večera). Konferenčný poplatok je potrené uhradiť 

najneskôr 29. januára. Pre úhradu po 

29.1.2014 sa konferenčný poplatok, respektíve 

platba na mieste mení na jednotnú sumu 20 Eur 

za účastníka.  

Konferenčný poplatok uhraďte na účet: 

4018402321/7500 v ČSOB, do správy pre 

prijímateľa/účel platby uveďte, za ktorých účast-

níkov je poplatok. 

 

Strava a občerstvenie: V utorok 4. februára je 

pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a po 

skončení valného zhromaždenia večera a čaša ví-

na, v stredu 5. februára je zabezpečené občer-

stvenie.  

 

Prihlášky na konferenciu: Elektronickú verziu 

pozvánky  a  ná v ra t ku  ná j d e te  na 

www.socioforum.sk v časti Aktuality.  Na konfe-

renciu je potrebné sa prihlásiť vyplnením elek-

tronickej návratky. Návratku treba vyplniť do 

pondelka 29. januára 2014.  

 

Konferenčné priestory sú bezbariérové. 

Ubytovanie: Ubytovanie si účastníci zabezpečujú  

a hradia sami. Na web stránke www.socioforum.sk 

pri informáciách o konferencii nájdete pár tipov 

na ubytovanie v Banskej Bystrici.  



Program konferencie 

 

Utorok 4. február 2014 

13:00  Registrácia  

 

13:30  Aktuálne zmeny právneho prostredia  

  (súbežne prebiehajúce workshopy pod vedením gestorov) 

Workshop 1: Čím a ako nahradiť služby DSS pre seniorov v budúcich rokoch. 

Ako motivovať obce a mestá k podpore komunitných služieb. 

Mária Filipová 

Workshop 2: Hodnotenie dopadov novely zákona o službách zamestnanosti na 

osoby so zdravotným postihnutím, ich zamestnávateľov 

a neverejné služby zamestnanosti. 

Veronika Záhorcová 

Workshop 3: Priority sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v 

praxi.  Stratégia ochrany detí pred násilím. 

Vladislav Matej 

Workshop 4: Ekonomika verejných a neverejných poskytovateľov – 

ekonomicky oprávnené náklady, príjmy a výdavky verzus výnosy 

a náklady, úhrady a nedoplatky. 

Alica Miklášová, Oľga Reptová 

 

16:00  Valné zhromaždenie členov  

o. z. Nezávislá platforma SocioFórum (hostia sú vítaní)  

Program:  Správa o činnosti    

Správa o hospodárení   

Voľby výboru   

Diskusia:  Ako meniť vzťahy medzi obecnou samosprávou a MNO  

 

18:30  Spoločná večera pre všetkých účastníkov konferencie 

 

20:30  Divadelné predstavenie Divadla z Pasáže 3xA a Čaša vína 

 

 

Streda 5. február 2014 

9:00  Príležitosti a prekážky pokroku v sociálnej sfére  

plenárne zasadnutie 

 

1. Sociálne služby (sekcia rodinnej a sociálnej politiky MPSVR) 

Ekonomika je len jedna. Neprospievajú jej:  nevyvážené rozdelenie 

kompetencií, rozdielne právne formy organizácie a s tým súvisiace 

rozdielne pravidlá financovania, rozdielne postupy hodnotenia 

2. Podporované zamestnávanie (sekcia práce MPSVR) 

Príprava stratégie zamestnanosti s osobitným zreteľom na potreby osôb 

so zdravotným postihnutím, podporu procesu DI a potreby ďalších 

znevýhodnených skupín 

3. SPO a krízová intervencia (sociálny úsek UPSVAR) 

Priebežné výsledky národného projektu DI náhradnej starostlivosti 

a zmeny v postavení a funkciách MNO po jeho skončení 

4. Informácia o pokroku v príprave operačných programov  

pre 2014 – 2020 (sekcia ESF MPSVR) 

 

12:30 – 13:00 Ukončenie konferencie 


