Č ESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Vás srdečně zve na celostátní konferenci na téma:

Odborné sociální poradenství a
zlepšení vnitřní kultury organizace
jako zásadní nástroje dalšího rozvoje pečovatelské služby
Zároveň zveme všechny členy ČAPS na zasedání
valné hromady

V ÚTERÝ 7. PROSINCE 2021 OD 10:00 HODIN
AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
OPLETALOVA 1337/29, 110 00 PRAHA 1

Program:
9:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:15 Zahájení konference - zdravice
PhDr. Jindřich Kadlec, předseda ČAPS

10:15 – 10:45 Aktuální informace MPSV z oblasti sociálních služeb
Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV

DOPOLEDNÍ BLOK: Odborné sociální poradenství v pečovatelských službách
10:45 – 11:15 Odborné sociální poradenství v Centru pro rodinné pečující jako
součást pečovatelské služby v SSmH
Ing. Milan Černý, ředitel Sociálních služeb města Havířova
Mgr. Kateřina Kubicová, vedoucí sociálních zařízení
Bc. Simona Miechová, odborný sociální pracovník, poradce

11:15 – 11:45 Zkušenosti Občanských poraden s podporou a pomocí seniorům
a pečujícím rodinám v krizových situacích
Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden

11:45 – 12:00 Diskuse
12:00 – 12:45 Oběd

ODPOLEDNÍ BLOK: Vnitřní kultura organizace pečovatelských služeb
12:45 – 13:00 Zlepšení vnitřní kultury organizací pečovatelských služeb,
představení projektu „Implementace doporučení genderových
auditů v členských organizacích ČAPS“ a nabídka spolupráce
pro další organizace
PhDr. Jindřich Kadlec, Mgr. Kateřina Šetelová Dušková, Mgr. Pavla
Chalupová

13:00 – 13:30 Kvalitní a spokojení zaměstnanci jako základní pilíř fungování
pečovatelských služeb
Mgr. Kateřina Kaňoková, expertní konzultační služby pro oblast CSR a
diverzity

13:30 – 14:00 Zkušenosti pečovatelské služby s genderovým auditem
Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka Sociálních služeb Uherský Brod

14:00 – 15:00 Zasedání VALNÉ HROMADY ČAPS

Organizační pokyny:
Účastnický poplatek za konferenci činí 450,-Kč pro členy ČAPS a 550,-Kč pro ostatní
účastníky. Vzhledem k nepředvídatelnosti pandemické situace se poplatek bude
hradit v hotovosti při prezenci.
Občerstvení a oběd jsou pro účastníky zajištěny zdarma.
Získáte osvědčení o účasti na školící akci ČAPS.
Na konferenci se přihlašujte přes webové stránky organizace www.caps-os.cz.
Přihlášení najdete v sekci „Akce“.
V přihlášce uveďte za každého účastníka jméno a příjmení, v případě zájmu o vydání
osvědčení, také datum narození.
Z organizačních důvodů je nutné přihlášení nejpozději do 30. listopadu 2021.
Z důvodu omezené kapacity doporučujeme včasné přihlášení.
Na akci bude vyžadováno dodržování aktuálně platných hygienických opatření
včetně prokazování bezinfekčnosti.
Bližší informace v kanceláři ČAPS: Mgr. Pavla Chalupová, tel.: 778 086 222

