
 

Senátorský klub ČSSD ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

 
 
 
 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci 
 

„NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“ 
 

která se koná pod záštitou paní senátorky Emilie Třískové 
 
 
 
 

Termín konání: 16. 9. 2019, od 10:00 do 14:30 hod. 
Místo konání: Jednací sál Senátu parlamentu ČR (vstup přes recepci „A“ z Valdštejnské ulice) 

 
Úvodní slovo: 10:00 – 10:10 
 
paní Emilie Třísková, senátorka Parlamentu ČR  
paní Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ministryně práce a sociálních věcí ČR 

 
I. Oblast financování a plánování sociálních služeb    10:10 – 11:00 

 
Financování a plánování – zkušenost z pozice krajů    10:10 – 10:25 
Prezentace současné situace ze strany zástupců krajů  
- Bc. Mgr. Zbyněk Vočka, vedoucí odd. sociální pomoci, Olomoucký kraj 
 
Financování a plánování sociálních služeb      10:25 – 10:40 
Prezentace plánovaných změn ze strany zástupce MPSV 
- Mgr. David Pospíšil 
 
Diskuse s přednášejícími k tématu financování a plánování    10:40 – 11:00 
 

II. Oblast registrace a typologie, druhy sociálních služeb    11:00 – 11:50 
 
Registrace, typologie, druhy soc. sl. – zkušenost poskytovatelů soc. sl.  11:00 – 11:15 
Prezentace současné situace z pozice poskytovatele soc. sl.  
– Mgr. Eva Hradečná, metodička sociálních služeb, Arcidiecézní charita Praha  
 
Registrace, typologie, druhy soc. sl.       11:15 – 11:30 
Prezentace plánovaných změn ze strany zástupce MPSV 
- Mgr. Jan Vrbický 
 
Diskuse s přednášejícími k tématu registrace, typologie, druhy soc. sl.  11:30 – 11:50 

 
Přestávka          11:50 – 12:30 
Drobné občerstvení 

 
III. Oblast vzdělávání a personálního zajištění sociálních služeb  12:30 – 13:15 

 
Vzdělávání a personální zajištění služeb – zkušenost vzdělavatelů  12:30 – 12:45 
Prezentace současné situace z pohledu vzdělavatele  
- Mgr. Jaromír Licek, ředitel organizace Sociální agentura, o.p.s. 
- Mgr. Eva Medková, ředitelka organizace Anima Čáslav, o.p.s. 
 
Vzdělávání a personální zajištění služeb       12:45 – 13:00 
Prezentace plánovaných změn ze strany zástupce MPSV  
- PhDr. Filip Novotný 
 
Diskuse s přednášejícími k tématu vzdělávání a personální zajištění služeb  13:00 – 13:15 

 



 
IV. Oblast kvality sociálních služeb       13:15 – 14:05 

 
Kvalita sociálních služeb         13:15 – 13:30 
Prezentace současné situace ze strany externího odborníka inspektora  
a poskytovatele 
- Mgr. Šárka Jelínková – senátorka Parlamentu ČR 
 
Kvalita sociálních služeb        13:30 – 13:45 
Prezentace plánovaných změn ze strany zástupce MPSV 
- ThDr. Markéta K. Holečková 
 
Diskuse s přednášejícími k tématu kvality sociálních služeb   13:45 – 14:05 

 
V. Oblast sociální práce        14:05 – 14:30 

 
Oblast sociální práce         14:05 – 14:20 
Prezentace plánovaných změn ze strany zástupce MPSV 
- PhDr. Jana Koláčková 
 
Diskuse s přednášejícími k tématu sociální práce     14:20 – 14:30 

 
VI.  Závěr 

 
 
Konferenci a diskusi bude moderovat Mgr. Vladislav Fryč  
 
 
 


