10. sekce Sociální práce jako hledání místa člověka v sociálním
systému – úspěchy a limity sociální práce s člověkem v přirozeném
prostředí (posterová sekce)
Chodba mezi A1 – A4
Moderují:
● PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Pátek, 23. září 2016
14:00 – 15:15
V uvedených časových rozmezích budou autoři posterů mít možnost ústně prezentovat a komentovat svá
témata, cíle, výzkumné metody, zjištění a závěry a diskutovat s přítomnými účastníky konference za
přítomnosti moderátora posterové sekce.
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Motivace a aktivity k vyhledávání informací o zdraví u
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
vybrané skupiny romského obyvatelstva Jihočeského kraje a
možná role sociální práce
Mgr. Jana Gabrielová, Ph.D.
Medziodborová tímová práca v zdravotno-sociálnej
(Vysoká škola polytechnická Jihlava)
starostlivosti
Mgr. Lucia Slobodová, Ph.D.
(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Mgr. Miloslava Šotolová
Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
Lenka Gaaman, MA
Mgr. Daniela Ochmannová
(CARITAS-VOŠ sociální Olomouc)

Možnosti deinštitucionalizácie sociálnej práce s migrantmi
Pojetí komunitní
pracovníka v ČR

práce

a

kompetencí

komunitního

Přestávka: 15:15 – 15:30
15:30 – 16:45
Mgr. Klaudia Vidová
Andrea Madunová
(Trnavská univerzita v Trnave)

Letný tábor pre rodiny s deťmi s muskulárnou dystrofiou ako
špecifická sociálna služba

Mgr. Andrea Bánovčinová, Ph.D.
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, Ph.D.
(Trnavská univerzita v Trnave)

Rozvoj služby včasnej intervencie na Slovensku

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, Ph.D.
Mgr. Martina Šimková
(Trnavská univerzita v Trnave)

Vnímanie sociálnej opory osobami so zdravotným
postihnutím

Přestávka: 16:45 – 17:00
17:00 – 18:00
prof. PhDr. Beáta Balogová, Ph.D.
(Prešovská univerzita v Prešove)

Domáce tiesňové volanie ako výzva

Tereza Bejblová
PhDr. Lenka Motlová
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Komunitní péče o lidi s demencí v okrese České Budějovice

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
(Univerzita Hradec Králové)

Logopedická intervence jako součást komplexní péče o
uživatele sociálních služeb

PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
(Univerzita Hradec Králové)
Sobota, 24. září 2016

Cloudová prostředí pro sociální pracovníky

9:00 – 10:15
Průběžná diskuse účastníků konference nad tématy vystavených posterů za účasti moderátora sekce.

Závěrečné zhodnocení možností a limitů sociální práce s člověkem v přirozeném prostředí na základě
vystavených témat.

