
 

XVI. Hradecké dny sociální práce 

Sociální začleňování v kontextu sociální práce 

12. – 13. 9. 2019 

PROGRAM 

čtvrtek, 12. září 2019 

9:00 – 10:00 Prezence účastníků 

10:00 – 10:30 Slavnostní zahájení konference  

(aula Objektu společné výuky UHK, budova A) 

Moderuje: PhDr. Martin Smutek, Ph.D. 

10:30 – 12:30  Hlavní referáty  

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
ministryně práce a sociálních věcí ČR 
Ocenění sociální práce jako klíčového nástroje 
sociálního začleňování 
 
PhDr. Ivan Gabal 
Jsou změny sociální politiky ČR za čtvrtstoletí 

výsledkem poznání nebo krizí? Lze s tím něco 

dělat? 

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. 
Agentura pro sociální začleňování 
Řešení vícenásobného znevýhodnění v kontextu 
evropských, národních a lokálních politik: reflexe 
zkušeností a výzvy před Agenturou pro sociální 
začleňování 
  

12:30 – 14:00 Polední přestávka na oběd 

 



14:00 – 17:30 Jednání v sekcích 

1. sekce: Sociální začleňování v oblasti bydlení 

(A1) 
2. sekce: Sociální začleňování v oblasti 

zaměstnávání (aula) 
3. sekce: Sociální začleňování v oblasti práce s 

dětmi a jejich rodinami (A2) 
4. sekce: Sociální začleňování v sociálních 

službách (A3) 
5. sekce: Sociální začleňování v oblasti vzdělávání 

(A5) 
6. sekce: Sociální začleňování v rámci reformy 

psychiatrické péče (A4) 
7. 7th section: Social inclusion in the context of 

social work. International issues of social work. 

(A6) 

18:00 Společenský večer s rautem 

Vystoupení Královéhradeckého kvarteta 

 

16:00 – 16:30 

 

od 16:00   

Doprovodný program 

Tanečně-pohybový workshop (A26, po předchozí 

registraci) 

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb 

pátek, 13. září 2019 

9:00 – 9:30 

 

Prezence účastníků 

9:30 – 12:30  Jednání v sekcích 

1. sekce: Sociální začleňování v oblasti bydlení (A1) 

3. sekce: Sociální začleňování v oblasti práce s 

dětmi a jejich rodinami (A2) 

4. sekce: Sociální začleňování v sociálních službách 

(A3) 

5. sekce: Sociální začleňování v oblasti vzdělávání 

(A5) 

7th section: Social inclusion in the context of social 

work. International issues of social work. (A6) 

11:00 – 12:30 Panelová diskuse na téma Sociální bydlení (aula) 

 


