
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vás zve na konferenci pro

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
ANEB „KDYŽ SE CHCE, 
TAK TO JDE“ 

8.30–9.00 Prezence účastníků
9.00–9.30 Úvodní slovo – aktuality z APSS ČR 
 Jiří Horecký

9.30–10.00 Financování sociálních služeb 
 prevence v roce 2019 
 Martina Borošová

10.00–10.30 „Nejsme na to sami“ – Terénní program 
 jako prostředník mezi klienty a společností
 ■ Možnosti spolupráce směrem k efektivnímu řešení  

 drogové problematiky 
 ■ Mladí uživatelé návykových látek v terénním   

 programu – možnosti vhodných intervencí
 Kamil Podzimek

10.30–11.00 Azylový dům jako poslední šance? Nikoliv!
 ■ Dá se v azylovém bydlení žít srovnatelně 
  s běžným životem?

 ■ Chybí dětem i dospělým v AD možnosti zapojení  
 se do běžného života či seberealizace?

 Lucie Chaloupková 

11.00–11.30 Když se chce, tak to jde
 ■ Město pro služby = služby pro město
 ■ Definice zakázky, pravidla, vzájemná 
  důvěra = fungující vztah
 Kateřina Malečková

11.30–12.00 Existují průsečíky pro spolupráci 
 NZDM s OSPOD?
 ■ Průběh pravidelných setkání, přínos pro práci  

s klientem, mlčenlivost, střety zájmů
 Kateřina Burianová, Lenka Ludvíková

12.00–13.00 Přestávka, občerstvení
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PROGRAM:
DOPOLEDNÍ

16. dubna 2019 od 9.00 hodin
Palác Charitas, Kongresové centrum Vavruška, 
Karlovo náměstí 5, Praha 2



13.00–13.30 Jak může fungovat spolupráce terénních 
služeb ve městě?

 ■ Vyhledávání potenciálních klientů sociálních
  služeb, spolupráce a monitoring rizikových
  lokalit v Českých Budějovicích. Jak spolupráce
  vznikala, probíhala a co si z ní odnesli pracovníci
  do svých služeb?
 ■ Příklad dobré praxe spolupráce organizací
  pracujících s různými cílovými skupinami.
 Nikola Šrainerová

13.30–14.00 Kdo všechno může být zapojen 
 do spolupráce v rámci NRP?
 Jiřina Ullmanová

14.00–14.30 Trojdohoda jako živý názor spolupráce
 ■ Může trojdohoda zchladit OSPOD tak,  

 aby se dala servírovat spolupráce?

 ■ Jak společný kontrakt vytváří prostor pro práci  
 na vnitřní motivaci klienta.

 ■ Lze do trojdohody zapracovat individuální plán? 
 ■ Jak ve společném kontraktu neztratit klienta.
 Martin Klajn, Zuzana Rysová

14.30–15.30 Možnosti a limity interdisciplinární 
spolupráce při řešení rodičovských 
konfliktů po rozpadu soužití rodičů 
nezletilých dětí

 ■ Interdisciplinární spolupráce inspirovaná   
 „Cochemskou praxí“

 ■ Role jednotlivých subjektů – soudu, OSPOD,   
 poskytovatelů odborné pomoci

 ■ Edukace jako účinná forma pomoci 
  při řešení rodičovských konfliktů
 Pavla Poláková, Markéta Nováková

15.30–16.00 Diskuze, závěr konference

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
ANEB „KDYŽ SE CHCE, TAK TO JDE“
Cena:   od 100 Kč dle ceníku APSS ČR pro členy, 990 Kč pro nečleny

Přihlášky:  www.apsscr.cz, menu „Konference & Kongresy & Semináře“

Doprava: metro „B“, stanice Karlovo náměstí
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PROGRAM:

Účastníkům bude vydáno osvědčení o 6 hodinách celoživotního vzdělávání 
dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ


