Konference se koná pod záštitou
1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. Ivo Slavotínka

podpory
a pomoci

Sociální služby
na přelomu tisíciletí
Odpovídají české sociální služby 21. století?

16. června 2022
7.45 hod. – prezence účastníků
8.30 hod. – zahájení konference

Pedagogická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, Olomouc

K účasti na konferenci je vzhledem k omezené kapacitě
nutné se co nejdříve registrovat.

REGISTRACE ZDE ›
Berte prosím na vědomí, že na konferenci budou pořizovány fotografie, audio a video záznamy, které mohou být následně použity k propagaci Klíče
(např. na webových stránkách, facebooku, ve výroční zprávě apod.), Svou účastí vyjadřujete souhlas s jejich použitím pro uvedený účel. Kontaktní adresa
pro případné řešení dotazů nebo žádostí týkajících se této oblasti: gdpr@klic-css.cz

Konference je realizována s laskavou podporou

Program konference
Plénum (8.30–12.00)

Workshopy (13.00–15.30)

Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

A/ Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, ředitel

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Kvalita – nikdy nekončící úsilí
V rámci workshopu se pokusíte identifikovat nosná témata
pro rozvoj kvality v měnící se společenské realitě a stagnujících
podmínkách kvality sociálních služeb.

Úvodní slovo
_
Mgr. Petra Zdražilová				
Kancelář veřejného ochránce práv, právní asistentka zástupkyně
veřejného ochránce práv
JUDr. Ondřej Vala
Kancelář veřejného ochránce práv, vedoucí Odboru dohledu
nad omezováním osobní svobody
Téměř dvacetileté putování ombudsmana
po sociálních službách
Práva lidí s postižením či seniorů žijících v zařízeních sociálních
služeb i mimo ně byla, jsou a budou předmětem zájmu ombudsmana.
Příspěvek nabídne nejen ohlédnutí do minulosti, kdy ombudsman
s putováním po zařízeních sociálních služeb začínal, ale také
představí výhled jeho aktivit.
_

_
B/ Mgr. Jitka Holíková
Klíč-centrum sociálních služeb, p. o., vedoucí služeb DS Slunovrat,
TS a DOZP Petrklíč
Dita Kukanová, DiS.
Klíč-centrum sociálních služeb, p. o., sociální pracovnice DS Domino
Využití asistivních technologií ve službách sociální péče
Interaktivní seznámení s možnostmi využití asistivních technologií
u lidí s mentálním postižením a s PAS.
_
C/ Věra Petlanová Zychová, DiS.
Freya, z. s., sociální pracovnice
Sexuální výchova a jak na ni?
Workshop Vás interaktivní cestou seznámí s pomůckami, které je
možné využívat jako podporu při sexuální výchově lidí s mentálním
znevýhodněním nebo PAS.

Bc. Tina Sørensen (překlad zajištěn)			
Autismecenter Syd Aabenraa, Dánsko, poradce v oblasti
komunikace, certifikovaný kouč, odborný koordinátor
Autismus a místo ve společnosti
Když se z inkluze stane exkluze, protože k inkluzi je potřeba víc
než jen dobrá vůle a srdce na svém místě.
_
Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 		
Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, ředitel
Dvacet let standardů kvality sociálních služeb
V roce 2002 MPSV publikovalo první verzi standardů kvality
sociálních služeb. Co uplynulé dvacetiletí z hlediska kvality přineslo
a kam jsme se posunuli? Je práce s kvalitou nadčasovým tématem,
nebo stagnuje? Reaguje na moderní trendy, nebo je slábnoucím
pozůstatkem lepších dob? V příspěvku primárně nepůjde
o retrospektivu, nýbrž o budoucnost sociálních služeb.
_
Petra Hamerníková, DiS.				
Freya, z. s., ředitelka vzdělávání
Mgr. Lucie Šídová
Freya, z. s., výkonná ředitelka
Systémové zavádění práce se sexualitou v organizaci
Efektivní zavádění práce se sexualitou v zařízení s cílem vytvoření
systému, který je součástí organizace. Aneb, pouze metodika /
protokol pro práci se sexualitou nestačí, pro dobré fungování
je třeba funkční systém.
_

_
D/ Bc. Tina Sørensen (překlad zajištěn)
Autismecenter Syd Aabenraa, Dánsko, poradce v oblasti
komunikace, certifikovaný kouč, odborný koordinátor
Autismus a meltdown
Meltdown je nejčastěji zapříčiněn stresem nebo přílišnou zátěží.
Workshop představí rozdíl mezi použitím kognitivních a vizuálních
metod, když se chceme vyhnout meltdownu.
_
E/ Bc. Lucie Svobodová
Domov Maxov, vedoucí Domova se zvláštním režimem Maják
Petr Svoboda
Domov Maxov, Domov se zvláštním režimem Maják, průvodce
Možnosti využití Kognitivně behaviorální terapie
v sociálních službách
Cílem WS je seznámení s možnostmi využití skupinového sdílení
zkušeností, vzájemné podpory a zpětné vazby při komunitních
skupinových setkáních s cílovou skupinou Domova se zvláštním
režimem a praktický nácvik práce s metodou Příběhu ...
_
F/ Mgr., Bc. Zbyněk Vočka
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, vedoucí
Oddělení sociální pomoci

Mgr., Bc. Zbyněk Vočka 			
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje,
vedoucí Oddělení sociální pomoci

Právní jednání zájemců/klientů sociálních služeb
Workshop se zaměří na řešení konkrétních případů zájemců
o sociální službu či klientů sociálních služeb, kteří nejsou schopni
samostatně právně jednat.

Podpůrná opatření a osoby se zdravotním postižením
v občanském zákoníku
Souhrn nástrojů zaměřených na ochranu práv a zájmů osob
se zdravotním postižením obsažených v občanském zákoníku.

G/ Mgr. Petra Zdražilová
Kancelář veřejného ochránce práv, právní asistentka zástupkyně
veřejného ochránce práv

_
Bc. Lucie Svobodová				
Domov Maxov, vedoucí Domova se zvláštním režimem Maják
Možnosti využití Kognitivně behaviorální terapie
v sociálních službách
Představení komunitní skupinové práce s lidmi s mentálním
handicapem v kombinaci s dalšími duševními onemocněními
(včetně PAS) a agresivními projevy chování v rámci pobytové
sociální služby.

_

JUDr. Ondřej Vala
Kancelář veřejného ochránce práv, vedoucí Odboru dohledu
nad omezováním osobní svobody
Uměli byste ochránit práva člověka, který žije v zařízení
sociálních služeb?
Respekt k právům klienta a jejich ochrana, je základním principem činnosti
poskytovatele sociálních služeb a měřítkem kvality služby. Každého ihned
napadnou pojmy jako stížnost, inspekce, ombudsman apod. Jsou však tyto
instituty dostatečně účinné? Jaké jsou meze kompetencí různých kontrolních
orgánů? A vyřeší skutečně situaci toho, kdo si myslí, že bylo zasaženo
do jeho práv? Díky prezentované kazuistice si budete moci limity ochrany
práv člověka v sociální službě otestovat.

www.klic-css.cz

