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ČTVRTEK 10. ŘÍJNA 
SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT 
 

 Ing. Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věci 

 PhDr. Pavel Čáslava, náměstek ministryně práce a sociálních věcí 

 Mgr. Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV 

 JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv 

 PhDr. Radek Suda, vedoucí oddělení koncepce strategie a financování sociálních služeb MPSV 

 Mgr. Martin Žárský, náměstek generální ředitelky Úřadu práce ČR 

 Bc. Dagmar  Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 

 PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., adiktolog, odborný ředitel WHITE LIGHT I, o. s. 

 Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti 
 

SPOLEČENSKÝ GALAVEČER V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT 
 

 Předávání certifikátů Značka kvality v sociálních službách 

 Ocenění za mimořádný přínos sociálním službám 

 Předtančení 

 Raut 

 Beatles Revival  

 Disco  
 
 

PÁTEK 11. ŘÍJNA 
ODBORNÉ SEKCE A WORKSHOPY V HOTELU PALCÁT A JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ 
 

Ekonomická sekce 
 Financování sociálních služeb v roce 2014 

 Energetické úspory poskytovatelů sociálních služeb 

 Financování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 

 Pracovní právo 

 Stáže v sociálních službách 

 Soudní spory s VZP 

 Nejčastější chyby v účetnictví poskytovatelů sociálních služeb 

 Management týmu – týmové role, jejich přínos a rizika pro tým 

 Systém sociálních služeb ve Švýcarsku 



 Značka kvality v soc. službách 

 Komplexnost poskytovaných služeb (se zaměřením na klienta) 
 

Zdravotní sekce  
 Audit ošetřovatelské dokumentace v sociálních službách 

 Význam výživy v léčbě chronických ran  

 Pády seniorů a jejich prevence  

 Zkušenosti brněnské zdravotnické záchranné služby při poskytování první pomoci v 
pobytových sociálních službách  

 Paliativní péče v sociálních službách 

 Představení  gerontoobleku  
 

Sociální sekce 
 Odpovědi na otázky směřované na MPSV 

 Opatrovnictví  

 Spirituální péče – mýty a skutečnost  

 Využití vzpomínek při práci se seniory 

 Specifika práce se sociálně vyloučenými osobami v pobytových soc. službách 
 

Workshopy  
 Smyslová aktivizace podle Lore Wehner  

 Trénování paměti  

 Aktivizační techniky  

 Sociální práce   

 Nové typy sociálních služeb  
          


