
 

Sekce č. 4:  Sociální začleňování v sociálních službách 

                     Social inclusion in social services 

 

 

Moderují: Miroslav Kappl, Jan Kaňák, Marek Šimůnek 

čtvrtek, 12. září 2019 

Zahájení sekce 14:00 

Nicole Emrová 
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

Možnosti a rizika dluhového poradenství  
Possibilities and risks of debt counseling 

Kristýna Dubová, Jan Hloušek 
Ústav sociální práce Filozofické fakulty Hradec Králové 

Komparace placeného a neplaceného dluhového 
poradenství v Královéhradeckém kraji  
Comparing of paid and unpaid debt counseling in the 
Hradec Králové Region 

Petr Vrzáček 
Fakulta humanitních studií UK 

Komunitní práce nebo poskytování sociálních služeb? 
Community work or the provision of social services? 

Zuzana Korecká, Radka Vepřková 
Agentura pro sociální začleňování 

 Biografická sonda do života klientů a neklientů sociálních 
služeb  
Lives of clients and non-clients of social services : 
Biographical research 

přestávka (15:30 – 15:50)  

Jan Kaňák 
HTF UK v Praze 

Spiritualita jako faktor sociálního začleňování – přehledová 
stať pro kontexty sociálních služeb 
Spirituality as a factor of social inclusion – literature review 
for social services contexts 

Kateřina Rozsárová, Jitka Vacková, Radka Prokešová 
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Strategické řízení v organizacích poskytujících sociální 
služby 
Strategic management in social services organizations 

Denisa Dufková, Radka Prokešová, Jitka Vacková 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Projektové řízení v organizacích poskytujících sociální služby  
Implementation of project management in social services 
organizations 

Martina Smolíková, Jitka Vacková, Radka Prokešová 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 Pracovní podmínky sociálních pracovníků v organizacích 
poskytujících sociální služby  
Working Conditions of the Social Work in the Organizations 
 

Kristýna Janyšková, Jan Šiška 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra Speciální 
pedagogiky 

Truchlení osob s mentálním postižením 
Mourning in people with intellectual disabilities 

Ukončení sekce 17:30  

 

 

 



 

 

pátek, 13. září 2019 

Zahájení sekce 9:30 

Lenka Motlová 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně 
sociální fakulta 

Komplexní zdravotní a sociální služby jako prevence 
sociálního vyloučení ve stáří 
Comlex health and social care as prevention of social 
exclusion in old age 

Marek Šimůnek 
Statutární město Hradec Králové 

Systémová podpora pozitivního, aktivního a zdravého 
stárnutí v Hradci Králové  
System support of positive, active and healthy aging in 
Hradec Králové 

Alena Pařízková 
Západočeská Univerzita v Plzni 

Těhotenství a porod jako součást procesu integrace 
Pregnancy and birth as a part of the integration process 

Daniela Květenská, Dana Prokopová 
Ústav sociální práce Filozofické fakulty Hradec Králové 

Zvláště zranitelné oběti trestných činů jako skupina 
ohrožená sociálním vyloučením  
Particularly Vulnerable Victims of Crime as a Group at Risk 
of Social Exclusion 

Ukončení sekce 10:55  

 


