DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

Organizátor konferencie:

Prihlášky na konferenciu: Prihláška a návratka sú na
www.socioforum.sk v časti Aktuality. Na konferenciu
je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronickej
návratky do piatka 22. júna do 23:59 alebo obsadenosti kapacít.

Nezávislá platforma
SocioFórum, o.z.
Legionárska 13
831 04 Bratislava
www.socioforum.sk

Konferenčný poplatok: Konferenčný poplatok je
príspevok účastníka k nákladom na konferenciu.
Pri platbe prevodom na bankový účet je poplatok
za účastníka 10 eur (zástupca členskej organizácie/pridružený člen SocioFóra) a 15 eur pre nečlena. Pri platbe poplatku na mieste je jednotný poplatok 30 eur/účastník.

Konferenčný poplatok je potrebné previesť na
bankový účet SocioFóra: SK77 8330 0000 0027
0098 2040 SWIFT: FIOZSKBAXXX do 22. júna. Do
správy pre prijímateľa uveďte priezviská prihlásených osôb a krátky názov vysielajúcej organizácie.
Variabilný symbol k prevodu je: 20180627
K účastníckym poplatkom Vám následne vystavíme
faktúru.
Strava a občerstvenie: Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie počas konferencie. Obed bude zabezpečený, pravdepodobne nie teplým jedlom.

Kontaktná osoba:
Martina Petijová
0911 150 566
petijova@socia.sk
socioforum@socia.sk
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9:45

Privítanie a úvod

10:00

14:00

BLOK 1 Sociálne podnikanie v kontexte nového
zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Moderátor: Zuzana Polačková

Ako vyzerá sociálne podnikanie v kontexte nového
zákona — Peter Mészáros, Green Foundation
Prezentácia krátko predstaví novoprijatý Zákon 112/2018 o
sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, platný od 1.5.2018,
v kontexte poskytovateľov sociálnych služieb a cieľových skupín
blízkych sociálnym službám.

BLOK 3 Dopady novely zákona o sociálnych službách
Moderátor: Lýdia Brichtová
Novela zákona o sociálnych službách ale aj novela zákonníka
práce priniesla zmeny, s ktorých dopadmi sa poskytovatelia
vysporiadavajú pri udržaní sociálnych služieb. Aké opatrenia
museli urobiť? Aký dopad to má na poskytovateľov? Prenáša sa
to aj na klientov? Ako sa darí komunikovať/spolupracovať so
samosprávou? Sú úspešní pri príspevkoch na prevádzku? Aké
potrebujeme legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia a kto
by ich mal vykonať?

Príklady z praxe:
 Opatrovateľská služba

Neprinášame odpovede na každú otázku. Naopak, zbierame
pripomienky a podnety, ktoré môžu napomôcť aplikovaniu
zákona v praxi. V diskusii sa pokúsime spoločne objaviť
možnosti prepojenia či naviazania zákona na sociálne služby.

 Denný stacionár
 Zariadenie pre seniorov
 Rehabilitačné stredisko
 Informácie zo služieb krízovej intervencie

 Rozvojová stratégia Banskobystrického samosprávneho
kraja v oblasti sociálnej ekonomiky — Banskobystrický
samosprávny kraj

Diskusia

 Podnik medzitrhu práce Mesta Banská Bystrica — Mesto
Banská Bystrica

16:00

Zhrnutie a závery

Diskusia a zhrnutie

16:30

Záver konferencie

12:00

Prestávka a obed

12:45

BLOK 2 Valné zhromaždenie SocioFóra
Okrem správy o činnosti sa chceme pomaly pripraviť na
budúcoročné voľby nového výboru. Potrebujeme sa so svojimi
členmi rozprávať o úlohách SocioFóra, úlohách členov výboru,
ale aj o ponuke našej pomoci pri pripomienkovaní zákonov a
noviel ...
Pošlite nám vopred Vaše podnety k fungovaniu/očakávaniu
fungovania SocioFóra na socioforum@socia.sk

