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Vás pozývajú na výročnú konferenciu

Prijatie moderného zákona 

o sociálnych službách 

je prvou príležitosťou pre rozvoj 

sociálnych služieb. 

Cieľom konferencie je 

jasne defi novať požiadavky 

neštátnych poskytovateľov 

na rovnoprávne postavenie 

všetkých klientov 

a poskytovateľov, 

garantované zákonom. 

Účelné a efektívne využitie 

fi nančných prostriedkov 

štrukturálnych fondov EU 

v rokoch 2007 – 2013 je druhou 

rozvojovou príležitosťou. 

Cieľom konferencie je 

diskutovať o kritériách 

operačných programov, ktoré 

posilnia moderné rozvojové 

trendy v prospech služieb 

v prirodzenom sociálnom 

prostredí občana.

[2007]

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
PRE ÚČASTNÍKOV
Miesto konania a ubytovania:
Konferencia sa koná v Bratislave v Správe účelo-
vých zariadení – SÚZA na Drotárskej ceste 46. 
V zariadení je zabezpečené aj ubytovanie v dvoj-
posteľových izbách pre 100 osôb.

Konferenčný poplatok: 
Konferenčný poplatok pre jedného účastníka 
bez ubytovania je 400,- Sk, s ubytovaním na jed-
nu noc je 600,- Sk a s ubytovaním na dve noci je 
800,- Sk. Konferenčný poplatok je príspevkom 
účastníkov na náklady konferencie. Náklady na 
dopravu si účastníci hradia z vlastných zdrojov.

Konferenčný poplatok prosím 
uhraďte na účet nadácie SOCIA, 
číslo: 2625 82 8042/1100, 
variabilný symbol 290507 do 22. mája 2007. 
Do účelu uveďte názov organizácie, 
ktorá Vás na konferenciu vyslala. 
Včasná úhrada konferenčného poplatku pre-
vodom urýchli registráciu účastníkov 
na konferencii.

Prihlášky na konferenciu: 
Vyplnené návratky posielajte do 21. mája 2007 
na adresu organizačného garanta konferencie 
– najlepšie faxom alebo e-mailom. Elektronickú 
verziu pozvánky a návratky nájdete aj na strán-
ke www.socioforum.sk v časti aktuality alebo vý-
ročné 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, 29. mája 2007

 8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov

 9.00 – 9.15 Otvorenie konferencie
  Peter SIKA, štátny tajomník MPSVR SR

 9.15 – 12.00 Všetci chceme moderný zákon o sociálnych službách
  Základné princípy nového zákona o sociálnych službách 

– Nadežda ŠEBOVÁ, MPSVR SR

  Kde sa stala chyba? Z histórie poslaneckých iniciatív 
– Klára SÁRKÖZY, členka Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie

  Nezávislosť samosprávy a zákonné povinnosti voči občanom 
– nezávislý právny expert

  Financovanie služieb vo verejnom záujme z verejných zdrojov 
– Marta HAMALOVÁ, Ekonomická univerzita Bratislava 

  Výsledky diskusie neštátnych poskytovateľov 
– Helena WOLEKOVÁ, SocioFórum

  Diskusia

 12.00 – 13.30 Obed

 13.30 – 15.00 Poskytovanie sociálnych služieb ako sociálne podnikanie
  Úvodné slovo 

– Gabriela ĽUBELCOVÁ, Katedra sociológie FFUK

  Skúsenosti z Talianska 
– Ciro SALZANO, A.I.A.S. Afragola, Neapol

 15.30 – 18.00 Práca vo workshopoch

 Workshop 1: Optimálna regionálna štruktúra špecializovaného sociálneho 
poradenstva

 Workshop 2: Aktuálne otázky MNO k implementácii zákona 
o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele

 Workshop 3: Prítomnosť a budúcnosť APZ z hľadiska ich trvalej udržateľnosti 
– námety na využitie prostriedkov ESF

PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE

Streda, 30. mája 2007

 8.30 – 11.30 Európske peniaze pre rozvoj sociálnych služieb 
na Slovensku. Ako ich využijeme?

  Prístup Európskej únie k sociálnym službám 
– Mária NÁDAŽDYOVÁ, MPSVR SR

  Skúsenosti európskej asociácie poskytovateľov 
– Franz WOLFMAYR, EASPD, Brusel

  Priority sociálnej inklúzie a aktivity podporované z ESF 
– Jana TOMATOVÁ, MPSVR SR

  Zmena pravidiel fi nančného riadenia ESF 
– Albert NÉMETH, MPSVR SR

  Kritériá pre hodnotenie projektov sociálnej infraštruktúry 
– zástupca MVRR SR

  Debarierizácia ako kritérium hodnotenia všetkých projektov 
– návrh SocioFóra

  Diskusia

 11.30 – 12.00 Závery odbornej časti konferencie

 12.00 – 13.00 Valné zhromaždenie SocioFóra

  Správa o činnosti
  Voľby Výboru SocioFóra
  Diskusia o úlohách SocioFóra na najbližšie 2 roky

 13.00 Ukončenie výročnej konferencie

  Obed

Prestávky budú do programu zaraďované operatívne 
podľa potreby.


