
 
 

 

 

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se Sekcí sociálních kurátorů SSP ČR a 

Českou kriminologickou společností 

 
pořádají v úterý 12. prosince 2017 od 09,00 hod. v Praze  

odbornou konferenci na téma 

 

MEZIREZORTNÍ SPECIFIKACE SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Konference se uskuteční pod záštitou hlavního města Prahy, kterou uděluje  

Daniel Hodek 

radní hlavního města Prahy pro Sociální politiku 

 
Místo konání: Velký zasedací sál, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 
Praha 1 
 

Účastnický poplatek se nevybírá.  

Účast je nutné potvrdit nejpozději do dne 28.11.2017 na e-mailovou adresu: 
konference.kuratori@seznam.cz  

 

Tématem konference je specifikum výkonu sociální práce v různých oblastech 
a rezortech, napříč cílovými skupinami.   
Sociální práce je velmi obsáhlá oblast lidské činnosti. Jedná se o vědní disciplínu, která 
přináší řadu cenných poznatků pro vědecké účely a plní nezastupitelnou roli v prevenci 
před spektrem sociálně nežádoucích a patologických jevů ve společnosti. 

Cílem konference je představit multifaktoriální povahu sociální práce a její význam 
pro společnost napříč oblastmi kde se aplikuje a v diskusích si vyměnit své zkušenosti.  

 
 

Občerstvení na konferenci zajišťuje Dismas, o.p.s. 

 
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. 

 

mailto:konference.kuratori@seznam.cz
http://www.czkrim.cz/
http://www.socialnipracovnici.cz/


 
 

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

 
∼ Oficiální zahájení:  

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

o Daniel Hodek, MHMP, radní hlavního města Prahy  

o PhDr. Miroslav Scheinost, předseda ČKS 

o PhDr. Pavel Pěnkava,  Společnost sociálních pracovníků ČR, předseda sekce sociálních 

kurátorů 

o Mgr. Marika Jelínková, metodička sociální práce, MHMP 

 

09:20 – 11:40 

 

 

∼ Nastavení systému, zástupci MPSV, Mgr. Pospíšil David 

∼ Možnosti, limity a úskalí kontinuální sociální práce s rodinou pachatele trestné činnosti, 

PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M. 

∼ Sociální práce ve Vězeňské službě ČR, Ing. Michal Řeháček, Mg. Šárka Černá 

∼ Sociální práce v Probační a mediační službě ČR, PhDr. Andrea Matoušková 

∼ Zdravotně sociální péče pro příslušníky v Armádě ČR a válečné veterány, Ing. Milan 

Bachan, Odbor pro válečné veterány, Sekce právní Ministerstva obrany ČR, Bc. Dagmar 

Martínková, Ústřední vojenská nemocnice  

∼ Sociální práce s cizinci, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., Mgr. Michaela Límová 

11:40 - 12:00 Diskuse 
12:00 - 13:00 o Přestávka (drobné občerstvení, které zajišťuje v průběhu celého dne Mgr. Kateřina Kalinová, 

manažerka projektu, Dismas – kavárna bez předsudků, sociální podnik) 
 

13:00 - 14:40 

  

 

∼ Sociální práce na Úřadu práce ČR, Bc. Hana Mudrová, Kontaktní pracoviště ÚP ČR Aš 

∼ Sociální práce ve zdravotnickém zařízení, Mgr. Monika Chábová, Ústřední vojenská 

nemocnice  

∼ Sociální práce s mladými pachateli trestné činnosti, Bc. Lukáš Bachura, DiS., ÚMČ Praha 2 

∼ Asistovaný styk, Mgr. Jindřiška Krpálková, Pro Dialog, z.s. 

∼ Sociální práce ve školství, Mgr. Eva Hurychová, Asociace školské sociální práce v ČR, z.s. 

14:40 - 15:00 Diskuze, Závěr konference  

 




