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Projekt SocioFóra “Vráťme právo 
občanom” je podporený Batoryho 
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občianskych koalícií.
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Pozývame Vás na výročnú 
konferenciu SocioFóra 
spojenú s Valným zhro-
maždením. Je mnoho ak-
tuálnych tém na diskusiu 
a preto sme sa rozhodli 
konferenciu koncipovať 
ako sériu workshopov, aby 
si každý našiel tú svoju 
tému a dostal priestor na 
vyjadrenie. Budeme radi, 
ak ponúknutý program 
zaujme nielen tých, kto-
rí poskytujú dlhodobú 
starostlivosť, ale aj tých, 
ktorí pracujú s bezdomov-
cami, s ohrozenými deťmi 
(sociálnoprávna ochrana), 
či poskytujú podporované 
zamestnávanie pre zdra-
votne postihnutých. Reč 
by mala byť nielen o malej 
i veľkej novele zákona o 
sociálnych službách, ale 
aj o deinštitucionalizácii 
a národnom projekte na 
podporu opatrovateľskej 
služby, o tom, čím denno-
denne žijete. 

 

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE  
PRE ÚČASTNÍKOV
Informácie o ubytovaní:
Ubytovanie pre účastníkov konferencie nie je 
zabezpečované. 
Hotel Poprad pre účsatníkov SocioFóra ponúka 50% 
zľavu na ubytovanie (ceny pre účastníkov SocioFóra 
sú: jednoposteľová izba 27 Eur a dvojposteľová izba 
34 Eur, v cenách nie je zahrnutý miestny poplatok v 
hodnote 0,66 Eur/osoba/noc a cena za raňajky). Tel-
efónne číslo do Hotela Poprad je: 052/787 08 11, pri 
objednávaní ubytovania uveďte, že ste účastníkom 
konferencie SocioFóra, že Vám má byť poskytnutá 
zľava.  

Konferenčný poplatok: 
Poplatok pre jedného účastníka konferencie (oboch 
dní) je 15 €.  Poplatok pre účastníkov iba na jeden 
deň je 10 €.  Poplatok je príspevkom účastníkov na 
náklady konferencie (priestory, občerstvenie, obed, 
večera). Konferenčný poplatok sa platí v hotov-
osti pri príchode.   

Strava a občerstvenie:
V stredu 7. decembra je zabezpečovaná večera a 
vo štvrtok 8. decembra obed. Počas oboch dní je 
pripravené občerstvenie.   

Prihlášky na konferenciu:
Elektronickú verziu pozvánky a návratku nájdete aj 
na www.socioforum.sk/joomla v časti Aktuality. Na 
konferenciu je možné prihlásiť sa iba elektronicky 
do piatka 2. decembra 2011.  

Priestory nie sú bezbariérové. Termín konania:
7. a 8. decembra 2011



STREDA, 7. DECEMBRA 2011

12.30   Registrácia 
13.00   Workshop 1

Včasná starostlivosť o deti s poruchami  vývoja
Terézia Semaňáková, DDC Kežmarok
Mária Andrejková, DC Košice

Workshop 2
Kvalita alebo najnižšia cena - dilema verejného obstará-
vania
Garant Partners legal - oslovený
Jaroslav Lexa. MPSVR SR

Workshop 3
Príprava a schvaľovanie rozpočtov VÚC na rok 2012
zástupca SocioFóra
zástupca VÚC

14.30   Prestávka
15.00   Workshop 4

Prínosy deinštitucionalizácie pre neziskové organizácie
Slavomír Krupa, RPSP
Miroslav Cangár, MPSVR SR

Workshop 5
Národný projekt zvýšenia dostupnosti opatrovateľskej 
služby prostredníctvom poukážok
Martina Petijová
zástupca ESF

Workshop 6
Dva pohľady na dlhodobú starostlivosť o starších
Miroslav Feješ, Domov seniorov Dolinka Očová
Ošetrovateľské centrum Humenné 

16.30   Valné zhromaždenie s voľbami a pozvánka na večer

19.00   Večera - raut

ŠTVRTOK, 8. DECEMBRA 2011

8.30  Wokshop 7
Bez podporovaného zamestnávania niet reformy sociál-
nych služieb
Viera Záhorcová, SÚPZ
prezentácia 3 projektov PZ

Workshop 8
Ľudia v núdzi a služby pre nich - pomôžu nové iniciatívy?
Slávka Mačáková, ETP Slovensko
Juraj Barát, Depaul Slovensko

Workshop 9
Prežijeme rok 2012? Nielen o financovaní sociálnych 
služieb pre obce
Martin Cifra, Zariadenie pre seniorov Moravany nad Váhom
zástupca MPSVR SR

10.00   Budúcnosť je v zmene – vystúpenie Lucie Nicholsonovej, 
  štátnej tajomníčky MPSVR SR

10.30    Prezentácia návrhov z workshopov a diskusia o nich 

12.00   Závery a pozvanie na obed


