
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

 
 

pořádají 
 

XIII. Hradecké dny sociální práce 

 

(23. – 24. 9. 2016) 

 

PROGRAM KONFERENCE 

 

Konferenci s tématem Podpora člověka v  jeho přirozeném prostředí 
moderuje: 

PhDr. Martin Smutek, Ph.D. 

Pátek, 23. září 2016 

7:30 – 9:00 

 

Prezence účastníků 
v Objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227 (budova A) 

9:00 – 10:30 Slavnostní zahájení konference a plenárního zasedání 
aula Objektu společné výuky UHK 
 

10:30 - 10:45 Přestávka s promítáním krátkých filmů  

10:45 – 12:30 
Hlavní referát 
aula Objektu společné výuky UHK 
 
prof. Eduard R. Canda 
     University of Kansas, USA 
Promoting Human Well-Being and Environmental Justice through Social Work: A Deep 
Ecological Perspective  
(Podpora kvality života a environmentální spravedlnosti skrze sociální práci: Hlubině-

ekologická perspektiva) 
 
Mgr. David Pospíšil 
     ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR 
Dostat šanci žít doma  

12:30 – 14:00 Polední přestávka  



14:00 – 18:00 Jednání v sekcích na témata: 
1. sekce - Sociální služby jako nástroj podpory člověka v přirozeném sociálním prostředí 

2. sekce - Možnosti sociální práce ve veřejné správě z pohledu podpory člověka v přirozeném 

sociálním prostředí 

3. sekce - Problematika finanční udržitelnosti sociálních služeb směřujících k podpoře člověka 
v přirozeném sociálním prostředí  

4. sekce - Transformace sociálních služeb – filosofická východiska  

5. sekce - Význam rodiny v rámci péče o člověka se zdravotním postižením v přirozeném 
sociálním prostředí 

6. sekce - Vzdělávání a kvalifikace sociálních pracovníků v pozdně moderní společnosti   

7. sekce - Social Inclusion from the International Perspective  

Tato sekce bude vedena pouze v anglickém jazyce bez přek ladu.  

8. sekce - Zajištění podpory a péče z mezioborového pohledu – dobrá praxe a předávání 
zkušeností 

9. sekce - Péče o lidi s duševním onemocněním – dobrá praxe a předávání zkušeností  

10. sekce - Posterová sekce 

11. sekce - Podpora samostatného rozhodování 

12. sekce - Systémové a institucionální překážky začlenění do běžného života společnosti a 

způsoby jejich překonávání 

19:00 – 22:00 Společenský večer pro zvané  
v prostorách Objektu společné výuky UHK 

 

Společenský program 

smyčcové kvarteto studentů UHK 

Mgr. Lukáš Hrubeš (piano)   

8:00 – 18:00 Doprovodná akce 
v prostorách Objektu společné výuky UHK 

 

Výstava a prodej výrobků klientů sociálních služeb, prezentace organizací 
podporujících život svých uživatelů v přirozeném prostředí 

Sobota, 24. září 2016 

8:00 – 9:00 Prezence účastníků 
v  Objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227 (budova A) 

9:00 – 12:00 Jednání v sekcích na témata: 
1. sekce - Sociální služby jako nástroj podpory člověka v přirozeném sociálním prostředí 

4. sekce - Transformace sociálních služeb – filosofická východiska  

5. sekce - Význam rodiny v rámci péče o člověka se zdravotním postižením v přirozeném 
sociálním prostředí 

6. sekce - Vzdělávání a kvalifikace sociálních pracovníků v pozdně moderní společnosti  

10. sekce - Posterová sekce 
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