
BUDOUCNOST
LIDÍ BEZ DOMOVA

Foto: Jindřich Štreit pro Armádu spásy,
výstava Domov (bez) domova.

Program 3. národní konference, 18. 5. 2016 

 1. Registrace účastníků 8.45 – 9.15 

 2. Zahájení konference 9.30

 3. Úvodní slovo
  Jan F. Krupa – národní ředitel sociálních služeb Armády spásy v ČR

 4. Ukončování bezdomovectví v Brně 
  Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora města Brno

 5. Pohled na průzkum v azylových domech Armády spásy – prostor pro hledání alternativních 
  služeb, které by více vyhovovaly možnostem uživatelů.
  Mgr. Petr Oroszy – manažer pro rozvoj lidských zdrojů, Armáda spásy 

Přestávka s občerstvením

 6. Připravované úpravy zákona o sociálních službách a sociální bydlení
  Mgr. David Pospíšil – ředitel odboru sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 7. 25 let zkušeností Charity Ostrava při poskytování služeb pro osoby bez přístřeší na území 
  města Ostravy. „Daleký“ výhled do budoucna v rámci preventivních služeb.
  Bc. Šárka Tichá – vedoucí útvaru služeb sociální prevence, Charita Ostrava

 8. Chudoba, sociální vyloučení a lidé bez domova
  PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. – Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, 
  Masarykova univerzita, Brno

Oběd

 9. Restart@Siemens – program pomoci lidem bez domova, zkušenosti po prvním roce fungování
  Mgr. Mariana Kellerová, MBA – manažerka společenské odpovědnosti, Siemens Česká republika

 10. Příběh muže a jeho života na ulici s následným pokusem o znovu začlenění do běžného života
  Tomáš Vystavěl – bývalý klient Armády spásy, dnes pracovník v sociálních službách v domově pro
  seniory, Praha

 11. Rozumíme lidem bez domova?
  Mgr. Nina Beňová, PhD. – etnoložka, občanské sdružení Proti proudu

Přestávka s občerstvením

 12. Pomoc člověka člověku
         Barbara a Tomasz Sadowski – organizace Barka, Polsko

 13. Celostní sociální práce a závěrečné shrnutí
  Bc. Pavel Kosorin – ředitel Centra sociálních služeb Staňkova, Brno, Armáda spásy

Předpokládaný konec konference v 16 hodin

Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565, Praha 5. Zpracovala: Mgr. Aneta Stolzová, vedoucí interní a externí komunikace, aneta_stolzova@czh.salvationarmy.org


