
SOCIÁLNE 
ZAČLEŇOVANIE 
A SOCIÁLNA 
OCHRANA
 = 
DOSTUPNOSŤ 
KVALITNÝCH 
SOCIÁLNYCH 
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OBYVATEĽOV

Termín konania: 

27. a 28. júna 2006

Miesto konania: 

Liptovský Ján
Hotel Máj a Hotel Bernard

Vás pozývajú na výročnú konferenciu

V Európskej únii sa akčné plány 
sociálneho začleňovania a sociálnej 
ochrany stávajú hlavným nástro-
jom boja proti chudobe a sociál-
nemu vylúčeniu. Každá úroveň 
verejnej správy má v tejto oblasti 
svoju vlastnú zodpovednosť. Má 
ju štát, samosprávne kraje aj obce. 
Hlavným cieľom konferencie je 
otvoriť diskusiu o tom, aké ciele 
a postupy sociálneho začleňova-
nia a ochrany si chceme stanoviť 
pre užívateľov tých sociálnych 
služieb, ktoré sú v kompetencii 
VÚC a obcí. Miestna a typová 
dostupnosť sociálnych služieb pre 
obyvateľov je jedným z merateľných 
ukazovateľov. 
VÚC majú v kraji iniciovať 
a koordinovať aktivity v prospech 
vyrovnávania rozdielov medzi 
jednotlivými časťami kraja. Roz-
diely existujú aj z hľadiska alebo 
predovšetkým z hľadiska sociálneho 
začleňovania. Vyžaduje program 
sociálnej inklúzie a sociálnej och-
rany aktualizáciu programových/
koncepčných dokumentov VÚC 
a obcí? Vyžaduje ďalšiu etapu refor-
my verejnej správy? Aké fi nančné 
prostriedky budú k dispozícii? 
Na konferencii chceme vytvoriť 
dostatočný priestor pre workshopy 
a semináre k týmto, ale aj k ďalším 
aktuálnym otázkam.

[2006]

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
PRE ÚČASTNÍKOV
Informácie o mieste konania:
Konferencia sa koná v Liptovskom Jáne. Registrácia 
a spoločný program 27. júna dopoludnia sa z kapa-
citných dôvodov uskutočnia v SOREA Hotel Máj 
v Jánskej doline. Hotel Máj je na pravej strane povy-
še dediny, cca 300 metrov od konečnej zastávky au-
tobusu do Liptovského Jána. Popoludňajší program 
a program 28. júna sa uskutoční priamo v centre 
obce v priestoroch Hotela Bernard na Starojánskej 
ulici číslo 24 (vchod je aj z Novej ulice, po ktorej pridete 
do dediny). V priestoroch hotela bude zabezpečené 
občerstvenie a strava.

Informácie o ubytovaní: 
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je zabezpe-
čené v hoteli Bernard, v Penzióne UNA a v Penzióne 
POD STRÁŇOU. Cena za jedno lôžko a noc je cca 
530,- Sk. 

Konferenčný poplatok: 
Konferenčný poplatok na jedného účastníka je 500,- 
Sk. Konferenčný poplatok je príspevkom účastní-
kov na náklady konferencie, do ktorých je zahrnuté: 
ubytovanie na jednu noc (z 27. na 28. júna 2006), 
materiály pre účastníkov konferencie, organizačné 
náklady, občerstvenie a strava počas konferencie 
(1 x raňajky, 2 x obed a 1 x večera). Náklady konferen-
cie nekryté konferenčným poplatkom uhradí nadácia 
SOCIA zo zdrojov svojich donorov. Účastníci kon-
ferencie si hradia náklady na dopravu a ubytovanie 
z 26. na 27. júna, pokiaľ si ho objednajú v priloženej 
návratke.

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť 
na účet nadácie SOCIA, 
číslo: 2625 82 8042/1100, variabilný symbol 
270606 do 21. júna 2006. 
Do účelu prosím uviesť organizáciu, za ktorú 
ste sa na konferenciu prihlásili. 

Prihlášky na konferenciu: 
Vyplnené návratky posielajte do 19. júna 2006 na ad-
resu organizačného garanta konferencie – najlepšie 
faxom alebo e-mailom. Elektronickú verziu pozvánky 
a návratky nájdete aj na stránke www.socioforum.sk 
v časti aktuality, aj výročné konferencie.

Organizačný garant konferencie

SOCIA – nadácia na podporu 
sociálnych zmien
Legionárska 13
831 04 Bratislava

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

Kontaktná osoba

Martina Petijová 
manažérka projektu

Konferencia 

je spolufi nancovaná 

Európskou úniou 

a Ch. S. Mott Foundation.



Utorok, 27. júna 2006

SOREA – Hotel Máj – Jánska dolina 274
8.30 – 9.30 Registrácia účastníkov
9.30 – 10.15 Otvorenie konferencie
 Úlohy štátu, samosprávy a neziskových organizácií 

pri posilňovaní sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany 
znevýhodnených skupín 

 zástupca MPSVR SR

 Diskusia

10.30 – 12.30 Dostupnosť kvalitných sociálnych služieb pre obyvateľov 
kraja (vízie) – zástupcovia samosprávnych krajov a ZMOS

 Diskusia

Hotel Bernard, Starojánska 24
12.30 – 14.00 Obed a ubytovanie

14.00 – 17.00 Práca vo workshopoch

Workshop 1: Ciele sociálnej inklúzie pre vybrané sociálne skupiny: 
 Skupina 1: bezdomovci, mladí ľudia po ukončení ústavnej 

a ochrannej výchovy, osoby  so závislosťami, osoby po 
výkone trestu

 Skupina 2: deti so zdravotným postihnutím od 0 do 15 rokov 
a ich rodiny

 Skupina 3: dospelí s duševným ochorením
Workshop 2: Posilňovanie zamestnateľnosti a zamestnávania 

znevýhodnených skupín – projekty EQUAL po 1. roku 
realizácie

Workshop 3: Inovácie v sociálnych službách a vzdelávaní ich 
pracovníkov – projekty EQUAL po 1. roku realizácie

17.00 – 18.00 Závery a odporúčania z workshopov

PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE

Streda, 28. júna 2006

Hotel Bernard, Starojánska 24
9.00 – 11.00 Semináre na aktuálne témy

Seminár 1: Princípy a zásady zákona o sociálnych službách 
Seminár 2: Priority Európskeho sociálneho fondu na roky 2007 – 2013
Seminár 3: Sociálna práca – komunitný rozvoj – komunitné plánovanie: 

pokus o systemizáciu 
 
11.30  – 12.00 Závery a odporúčania  zo seminárov

12.00 – 12.30 Prezentácia a diskusia k návrhu na inštitucionalizáciu 
platformy SocioFórum

12. 30 Obed

Diskusia a prestávky budú do programu zaraďované 
operatívne podľa potreby.


