
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Vás zve na závěrečnou konferenci 

Podpora procesů v sociálních službách 

20. října 2015, Hotel Černigov, Hradec Králové 

Konference s názvem Podpora procesů v sociálních službách je zaměřena na představení 

individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“. Hlavním zaměřením 

konference je shrnutí veškerých výstupů vzniklých v rámci projektu a nově připravovaných 

návrhů změn systému sociálních služeb, které by měly nastavit systém více transparentní jak 

pro veřejnost, tak pro poskytovatele sociálních služeb. 

Konference je určena zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům 
odborných institucí z oblasti sociálních služeb a odborné veřejnosti. 

 

Témata konference: 

 Legislativní změny a nové návrhy péče na sociálně zdravotním pomezí  

 Plánování rozvoje sociálních služeb  

 Registrace sociálních služeb a jejich nová typologie 

 Financování sociálních služeb  

 Asistivní technologie 

 

Konference je financována z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR v rámci individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních 

službách“ a je pro účastníky zdarma.  

Přihlášení na konferenci: 

Přihlášení na konferenci je možné do 16. října 2015 prostřednictvím online formuláře na 
adrese http://podporaprocesu.cz/konference-2/konference-hradec-kralove-2015/ a Vaše 
přihlášení vám bude následně potvrzeno e-mailem.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte manažerku konference:  

Mgr. Jana Urbanová, tel.: 734 491 276, e-mail: jana.urbanova@lead.cz 

 

 

http://podporaprocesu.cz/konference-2/konference-hradec-kralove-2015/
mailto:jana.urbanova@lead.cz


 
 

 

PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE 

Podpora procesů v sociálních službách 

20. října 2015, Hotel Černigov, Hradec Králové 

 
9.00 - 10.00 Prezence, coffee break 

10.00 - 10.15 
Úvodní slovo a zahájení konference 
(Zuzana Jentschke Stőcklová – Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

10.15 – 10.35 
Očekávání a přínosy projektu z pohledu poskytovatelů sociálních služeb  
(Jiří Horecký – Unie zaměstnavatelských svazů ČR) 

10.40 – 11.40 
Legislativní změny a nové návrhy péče na sociálně zdravotním pomezí 
(David Pospíšil, Jan Vrbický – Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

11.45 – 13.05 Oběd 

13.10 – 13.50 
Plánování rozvoje sociálních služeb 
(Linda Maršíková, Vladana Vasková, David Pospíšil – Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

13.55 – 14.30 
Registrace sociálních služeb a jejich nová typologie 
(Radek Suda, Jan Vrbický -  Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

14.30 – 14.45 Coffee break 

14.50 – 15.25 
Financování sociálních služeb 
(Linda Maršíková, Antonín Shejbal - Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

15.30 – 16.05 
Asistivní technologie 
(Jiří Schlanger - Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

16.10 – 16.25 
Shrnutí a diskuze 
(David Pospíšil, Radek Suda – Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

16.25 - 16.30 
Závěrečné slovo a ukončení konference 
(Zuzana Jentschke Stőcklová – Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

 

  



MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE: 

Hotel Černigov 

Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové 

 

http://www.hotelcernigovhradeckralove.com/cs/ 

 

 

VSTUP DO BUDOVY: 

Vstup do budovy hlavním vchodem. Prostory budou zřetelně označeny.  Pro imobilní osoby 

je vstup do budovy umožněn prostřednictvím nájezdové plošiny. 

 

JAK SE NA KONFERENCI DOSTANETE? 

Hotel Černigov se nachází v bezprostřední blízkosti vlakového a autobusového nádraží.  

Autem – možnosti parkování 

Hotel nabízí pro své návštěvníky vlastní parkoviště za poplatek 15 Kč / hodina. Případně je 

možné využít plochy k parkování v přilehlém okolí (parkovaní v Hradci Králové je vždy za 

poplatek, cena se odvíjí od lokality). 

 



MAPA: 

 


