
 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Vás zve na závěrečnou konferenci projektu 

Inovace systému kvality sociálních služeb 

9. listopadu 2015, Grandhotel Ambassador, Karlovy Vary 

 

Konference s názvem Inovace systému kvality sociálních služeb je zaměřena na individuální 

projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Inovace systému kvality sociálních služeb“. 

Hlavním záměrem je představení výstupů vzniklých v rámci projektu, a s tím související 

návrhy změn systému kvality sociálních služeb s cílem jejich měřitelnosti a objektivnosti.  

 

Konference je určena zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům 

odborných institucí z oblasti sociálních služeb a odborné veřejnosti. 

 

Témata konference: 

 Pojetí kvality v zahraničních systémech sociálních služeb (Rakousko, Slovensko, 

Švédsko)  

 Výstupy a dosažené cíle projektu, představení výstupů z realizovaných pilotáží 

 Pojetí nových povinností poskytovatele a kritérií standardů kvality sociálních služeb 

 

Konference je financována z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR v rámci individuálního projektu „Inovace systému kvality sociálních 

služeb“ a je pro účastníky zdarma.  

 

Přihlášení na konferenci: 

Přihlášení na konferenci je možné do 5. 11. 2015 prostřednictvím online formuláře na adrese 

http://lead.cz/mpsvkonference/ a Vaše přihlášení vám bude následně potvrzeno e-mailem ve 

formě Vaší vyplněné přihlášky. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte manažerku konference:  

Mgr. Jana Urbanová, tel.: 734 491 276, e-mail: jana.urbanova@lead.cz 

  

http://lead.cz/mpsvkonference/
mailto:jana.urbanova@lead.cz


PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE 

Inovace systému kvality sociálních služeb 

9. listopadu 2015, Grandhotel Ambassador, Karlovy Vary 

 9.00 - 10.00 Prezence, coffee break 

10.00 - 10.15 
Úvodní slovo a zahájení konference 
Zuzana Jentschke Stőcklová - Ministerstvo práce a sociálních věcí  

10.15 – 10.35 
Kvalita sociálních služeb – osobní a politický zájem  
Michal Opatrný – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

10.35 – 11.00 
Realizované aktivity, cíle a výstupy v projektu Inovace systému kvality sociálních 
služeb 
David Pospíšil – Ministerstvo práce a sociálních věcí  

11:00 – 12:00 
Připravované úpravy v oblasti kvality v kontextu plánovaných změn v sociálních 
službách 
Jan Vrbický - Ministerstvo práce a sociálních věcí  

12.00 – 13.00 Oběd 

13:00 – 13:20 
Kvalita sociálních služeb pohledem krajské samosprávy 
Miroslav Čermák -  náměstek hejtmana Karlovarského kraje  

13.20 – 13.40 
Kvalita péče v domech s pečovatelskou službou a národní certifikát kvality pro 
péči (Rakousko) 
Johannes Wallner - Sdružení pro podporu kvality, Rakousko 

13.40 – 14.00 
Kvalita v sociálních službách - problémy a východiska (Slovensko) 
Peter Papšo - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

14.00 – 14.20 
Sociální rehabilitace – efektivita (Švédsko) 
Kristin Lundh - Úřad práce, Švédsko 

14.20 – 14.40 Coffee break 

14.40 – 15.40 
Nové pojetí povinností poskytovatelů sociálních služeb a kritérií standardů kvality 
sociálních služeb 
Eva Hradečná – expertka pracovní skupiny projektu 

15.40 – 16.20 
Reflexe pilotáže ze strany poskytovatele sociálních služeb 
Jaroslav Hodboď - FOKUS Mladá Boleslav 

16.20 – 16.45 
Představení výstupů z realizovaných pilotáží projektu 
Markéta Kateřina Holečková, Eva Capicarová, Kateřina Landová - Ministerstvo práce a 
sociálních věcí  

16.45 – 17.00 
Závěrečné slovo a ukončení konference 
David Pospíšil - Ministerstvo práce a sociálních věcí  



Místo konání konference: 

Grandhotel AMBASSADOR  

T. G. Masaryka 1088/24 

360 01 Karlovy Vary 

 

http://www.grandhotel-ambassador.cz/cs/ 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstup do budovy konferenčního sálu: 

Vstup do konferenčního sálu Orpheum je samostatným vchodem, který se nachází vpravo 
od hlavního vchodu do budovy (k recepci). Prostory budou zřetelně označeny.   

Pro imobilní osoby je vstup do budovy umožněn prostřednictvím bezbariérového vchodu, 

který je umístěn vlevo od hlavního vchodu. 

 

 

 

http://www.grandhotel-ambassador.cz/cs/


Jak se na konferenci dostanete?  

 
Grandhotel AMBASSADOR se nachází cca 5 – 10 minut chůze od vlakového nádraží a 

autobusového terminálu - tzv. Dolní nádraží. 

Horní (hlavní) vlakové nádraží (vzdálenější) je cca 15 minut chůze vzdálené. 

Dálkové meziměstské autobusy (např. STUDENT AGENCY) na trase do Karlových Varů 

zastavují také na autobusovém nádraží „tržnice“ v těsné blízkosti místa konání 

konference. 

 

Autem – možnosti parkování 

Parkování je možné v podzemním parkovišti na náměstí Dr. M. Horákové, které za poplatek 

180,- Kč/den slouží jako smluvní parkoviště hostům Grandhotelu Ambassador. Dále je 

možné využít parkovacích prostor v ulici Varšavská (viz mapa níže). 

 

Mapa:  

 


