Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se Sekcí sociálních kurátorů SSP ČR a
Českou kriminologickou společností
pořádají v úterý 11. prosince 2018 od 09,00 hod. v Praze
odbornou konferenci na téma

KRIZOVÁ POMOC JAKO SPECIALIZACE V SOCIÁLNÍ
PRÁCI
Místo konání:

Velký zasedací sál, Magistrát
Mariánské náměstí 2, Praha 1

hlavního

města

Prahy,

Účastnický poplatek se nevybírá.
Účast je nutné potvrdit nejpozději
konference.kuratori@seznam.cz

do

dne

30.11.2018

na

e-mailovou

adresu:

Tématem konference je specializace v sociální práci a zapojení sociálních pracovníků
a sociálních kurátorů do krizové pomoci na obecní úrovni.
Sociální práce je společenskovědní disciplínou a jako taková se vyvíjí a prolíná do
dalších vědních oborů. její rozvoj přináší řadu cenných poznatků z praktického využití
pro vědecké

účely. Činnosti sociální práce plní nezastupitelnou roli v primární,

sekundární a v neposlední řadě v terciální prevenci před dopadem sociálně nežádoucích
a patologických jevů na osobu, skupinu.
Cílem konference je představit možný vývoj sociální práce a význam krizové intervence na
obecní úrovni, v neposlední řadě si v diskusích vyměnit své zkušenosti.

Více informací na internetových stránkách České kriminologické společnosti (www.czkrim.cz) a Společnosti sociálních pracovníků ČR
(www.socialnipracovnici.cz). Pro případné dotazy kontaktujte PhDr. Pavla Pěnkavu, předsedu sekce sociálních kurátorů, telefon 725 345 324
nebo Mgr. Mariku Jelínkovou, metodičku sociální práce Magistrátu hlavního města Prahy odboru správních činností ve zdravotnictví a
sociální péči, telefon 236 004 131.

PROGRAM KONFERENCE
08:30 - 09:00
09:00 - 09:15

Prezentace
Oficiální zahájení a uvedení tématu konference

∼
o

Ing. Alice Mezková, MHMP, zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci služeb občanům

o

PhDr. Miroslav Scheinost, předseda ČKS

o

PhDr. Pavel Pěnkava, předseda Sekce sociálních kurátorů, Společnost sociálních
pracovníků ČR,

09:20 – 12:45

o

Mgr. Marika Jelínková, metodička sociální práce a veřejného opatrovnictví, MHMP

o

Nastavení systému, Mgr. Pospíšil David, ředitel odboru 22, Odbor sociálních služeb,
sociální práce a sociálního bydlení, MPSV

o

Zapojení sociálních kurátorů do prevence kriminality, Mgr. Adolf Polák, Oddělení
preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv, MV ČR

o

Profesiogram, Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, Katedra sociální práce, Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy

o

Komparace a specializace v sociální práci, PhDr. Pavla Kodymová, Ph. D., Katedra
sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

o

Profesionálové v sociální práci: očekávání a profesní (sebe)reflexe, PhDr. Kateřina
Thelenová, Ph. D., Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta
přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

o

Krizová pomoc - možnosti PMS ČR, PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka Probační a
mediační služby ČR

o

Vězeňská tetování a jejich význam, Ing. Alena Lochmannová, MBA, výzkumník

o

Krizová intervence v praxi, PhDr. Pavel Jaroš, psycholog, Naděje o.s.

o

Reintegrační programy jako krizová pomoc, Zuzana Stancová, vedoucí Oddělení
resocializačních a reintegračních programů, CSSP

o

Sociální kurátor a krizová situace u obětí trestných činů a domácího násilí, PhDr.
Iva

Davidová, místopředseda

pracovníků ČR
12:45 - 13:00

Diskuze, Závěr konference

sekce sociálních kurátorů, Společnost sociálních

