Sociální služby města Kroměříže,
příspěvková organizace
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci věnující se
problematice zajištění pracovních pozic v sociálních službách ve
Zlínském kraji, která se uskuteční dne 13. 10. 2017 v Domě
kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828.
Bližší informace včetně programu naleznete v příloze pozvánky.
Konferenci podpořili:

Michal Sum

Petr Apolenář

Konference se uskuteční pod záštitou:
radní Zlínského kraje Michaely Blahové
místostarosty města Kroměříže PhDr. Pavla Motyčky, PhD.
Program konference:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 9:05 Michaela Blahová, úvodní slovo za Zlínský kraj
9:05 – 9:10 PhDr. Pavel Motyčka, PhD., úvodní slovo za město Kroměříž
9:10 – 9:20 Mgr. Šárka Jelínková, senátorka, úvodní slovo k tématu konference
9:20 – 9:40 Mgr. Michaela Pavlůsková, úvodní slovo k tématu za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR
9:40 – 9:50 Mgr. Dagmar Klučková, DiS., ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace, úvodní slovo za pořádající organizaci
9:50 – 10:20 Mgr. Hana Haisová, odborný personalista v komerčním sektoru
Zaměstnanci v organizaci (člověk jako cenný kapitál)
10:20 – 10:50 Ing. Aranka Medková Pekárková, vedoucí odboru řízení lidských zdrojů KUZK
Aktivity Zlínského kraje v oblasti personálního marketingu pro resort sociálních služeb
10:50 – 11:20 Irena Kamanová, doc.PhDr.Phd.MHA. Docent, Katolická univerzita, PF, katedra sociální práce
Profesionalizace sociálních služeb na Slovensku
11:20 – 11:50 přestávka, občerstvení
11:50 – 12:20 Mgr. Ruslan Zassiedko, Arcidiecézní charita Praha
Projekt přesídlení krajanů jako možnost získat novou pracovní sílu
12:20 – 12:50 Mgr. Marcela Holčáková, vedoucí sociálního úseku DZR Pržno, Ing. Tomáš Havlásek, ředitel Domova u lesa Tavíkovice, členové Výkonné rady OSZSP ČR
Motivace k práci v sociálních službách z pohledu Odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb ČR
Diskuse, ukončení konference

Konference je určena zejména zástupcům poskytovatelů sociálních služeb a dalším zájemcům dané problematiky. Účast na konferenci je bezplatná.
V případě zájmu o účast na konferenci je nutné se přihlásit nejpozději do 25. 9. 2017 na email: sucha@sskm.cz nebo na telefonu: 573 500 761. Počet míst na konferenci je omezen.

