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Spoluorganizátori:  

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
 

Konferenčné priestory sú iba čiastočne bezbarié-
rové. 

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, 
prosím, o tom pred konferenciou vedieť.  

 

Strava a občerstvenie: V utorok 14. júna je pre 
účastníkov zabezpečené občerstvenie. V stredu 15. 
júna bude zabezpečené pre účastníkov občerstvenie 
a pre prihlásených obed v čase od 12:30—13:30 (nie 
skôr).  

 

Prihlášky na konferenciu: Prihláška a návratka sú na 
www.socioforum.sk v časti Aktuality. Na konferenciu 
je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronickej 
návratky. Kapacita priestorov umožňuje účasť 
max. 120 ľudí. Návratku treba vyplniť najneskôr 
do nedele 5. júna do 23:59 alebo do vyčerpania 
kapacít. Neodkladajte to na poslednú chvíľu a 
uľahčíte nám organizovanie konferencie.  
 

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

Toto podujatie získalo finančnú podporu z programu Euró-
pskej únie pre zamestnanosť a sociálne inovácie 
"EaSI" (2014-2020) 

This event has received financial support from the Europe-
an Union Programme for Employment and Social Innovation 
“EaSI” (2014-2020)   



 

 
 
 
 
  Streda 15. júna 2016 

 
9:00  BLOK 2  Príklady dobrej praxe komunitných služieb  

 Podpora samostatného bývania—alternatíva nielen pre ľudí  
 so zdravotným postihnutím, porovnanie služby na Slovensku 
 a v Čechách 

 Žaneta Kučerová, DSS Slatinka 

 Lenka Skálová, Rytmus, o. p. s. Praha 

 

10:30  Prestávka 
 
10:14  Čo môže mesto ponúknuť seniorom žijúcim v komunite 

 Mesto Nitra a partnerské mesto Kroměříž 
 

12:30  Obed 
 

13:30  BLOK 3  Financovanie sociálnych služieb 

 Programové vyhlásenie vlády—čo môžeme očakávať? 
zástupca MPSVR SR 

 Návrh SocioFóra na zmenu systému financovania 
sociálnych služieb 

 Diskusia 

 

15:45  Záver konferencie 

 

  Program konferencie 

 

  Utorok 14. júna 2016 

 
11:30   Registrácia  
 
12:00  Privítanie a úvod  
   

12:15 BLOK 1  Inkluzívny trh práce z pohľadu  
  zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím 

 Ako môže európsky semester napomôcť inkluzívnemu 
trhu práce 
Franz Wolfmayr, EASPD 

 Zhodnotenie súčasnej situácie na Slovensku 
Elena Kopcová, TENENET 

 Národné projekty v oblasti podpory zamestnávania 
znevýhodnených uchádzačov o prácu 
zástupca MPSVR SR  
 
 

13:30 Prestávka 
 
13:45 Tri pohľady expertov 

 Viera Záhorcová, Agentúra podporovaného 
zamestnávania Bratislava 

 Zuzana Polačková, EPIC 

 Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti 

 

  Panelová diskusia 
 

15:45 Ukončenie prvého dňa 

 
  


