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Spoluorganizátori:  

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
 

Konferenčné priestory sú čiastočne bezbariérové. 

Na konferencii je zabezpečené tlmočenie príspev-

kov zahraničných hostí (z angličtiny).  

 

Konferenčný poplatok: Konferencia je bez účastníc-

keho poplatku. Budeme veľmi radi, ak nám umožníte 

hospodárne využiť prostriedky na financovanie kon-

ferencie. Preto v prípade, že sa na konferenciu pri-

hlásite, ale nebudete sa môcť zúčastniť, dajte nám 

o tom pred konferenciou vedieť.  

 

Strava a občerstvenie: V pondelok 7. septembra je 

pre účastníkov zabezpečené občerstvenie. Raut pre 

prihlásených od 18:30 v iných objednaných priesto-

roch v dostupnej vzdialenosti. V utorok 8. septembra 

bude zabezpečené pre účastníkov občerstvenie a pre 

prihlásených obed v čase 12:00—13:00.  

 

Prihlášky na konferenciu: Prihláška a návratka sú na 

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

ciu je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronic-

kej návratky. Kapacita priestorov umožňuje účasť 

120 ľudí. Návratku treba vyplniť najneskôr do 

stredy 2. septembra 2015, alebo do vyčerpania 

kapacít. Neodkladajte to na poslednú chvíľu a pomô-

žete tým aj nám s organizáciou konferencie.  

 

Ubytovanie: Ubytovanie si účastníci zabezpečujú  a 
hradia sami. Na web stránke www.socioforum.sk 
nájdete pár tipov na ubytovanie v okolí.   
 
 
 

Partneri:  



Program konferencie 

 

Pondelok 7. septembra 2015 

 
11:30   Registrácia  

 

12:00  Privítanie a úvod—Vladislav Matej, SocioFórum,  

  Franz Wolfmayr, EASPD 

12:15 BLOK 1  Alternatívne správy o plnení Dohovoru o právach 

  osôb so zdravotným postihnutím 

 Alternatívna správa EASPD k reportu EU—Franz Wolfmayr, EASPD 

 Alternatívna správa k reportu SR—Zuzana Stavrovská, NROZP 

 

13:15 Prestávka—občerstvenie 

 

13:30 BLOK 2  Prekážky napĺňania práv, príklady z komunitnej 

  praxe 

 Nespôsobilosť na právne úkony a jej dôsledky na komunitné 

služby na príklade DSS Slatinka—Denisa Nincová 

 Monitoring verejných budov, reakcia na výzvu ombudsmanky o 

prístupnosti verejných budov, výstup z letného workshopu 

mladých aktivistov 

 Ako zabezpečiť rovnosť príležitostí na Slovensku?—Oľga 

Pietruchová, ORRaRP MPSVR SR 

 

15:00—15:30 Záver, zhrnutie dňa 

 

16:00—18:00 Valné zhromaždenie SocioFóra (pre členov) 

 

18:30—21:00 Raut—večera 

  

 

Utorok 8. septembra 2015 

 
8:00   Registrácia 

 
8:30  BLOK 3  Trvalá udržateľnosť sociálnych služieb a ich 

 rozvoj. Porovnanie situácie v troch krajinách  

 Romana Bélová, Slezská diakonie, Ostrava 

 Cyril Korpesio, Arcidiecézna charita Košice 

 Franz Wolfmayr, Chance B, Štajersko 

 

10:00  Prestávka—občerstvenie 

 

10:15  BLOK 4  Financovanie sociálnych služieb 

 Aké zmeny môžeme čakať v roku 2016, pozícia Ministerstva práce 

k tejto otázke—Peter Szabo, MPSVR SR 

 Prehľad financovania sociálnych služieb v EU—Stefana Cankova, 
EASPD 

 
12:00  Obed 

 

13:00  BLOK 5  Návrh na rozdelenie zákona o sociálnych  

 službách—návrh SocioFóra 

 Paralelné workshopy pre cieľové skupiny, diskusia  

 o predloženom návrhu, ilustrácia niektorých téz  

 na konkrétnych príkladoch z praxe 

 Seniori a dlhodobá starostlivosť 

 Osoby so zdravotným postihnutím a podpora ich sociálneho 

začleňovania 

 Prevencia a krízová intervencia pre jednotlivcov a rodiny 

 

15:00—15:30 Zhrnutie workshopov, záver konferencie 


