Krajský úřad Kraje Vysočina
ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení
a se Společností sociálních pracovníků ČR
pořádá v rámci projektu Rovnost šancí na Vysočině konferenci

Dostupné a stabilní bydlení:
připravovaná legislativa
a příklady dobré praxe,
která se uskuteční ve čtvrtek dne 5. června 2014
v kongresovém sále budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Program je uveden na další straně této pozvánky.
Zveme zástupce samospráv, neziskových organizací, obecních úřadů a dalších orgánů
a organizací, jež daná problematika zajímá.  
Prosíme zájemce, aby se přihlašovali nejpozději do 2. června 2014 na adresu:
matouskova.i@kr-vysocina.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Věra Š v a r c o v á
vedoucí odboru sociálních věcí

Tato aktivita je pořádána v rámci projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje”, CZ.1.04/3.4.04/76.00239, který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dostupné a stabilní bydlení:
připravovaná legislativa a příklady dobré praxe
Program konference:
8:30 – 9:00 prezence
9:00 – 9:20 zahájení (Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální záležitosti)
9:20 – 9:40 Mgr. Jan Snopek, Platforma pro sociální bydlení:
„Historie schvalování zákona o sociálním bydlení“
9:40 – 10:00 RNDr. Roman Matoušek, Ph.D., Úřad vlády ČR, odbor pro sociální začleňování:
„Současná situace a legislativně-koncepční ukotveni sociálního bydleni“
10:00 – 10:20 Mgr. et Mgr. Miroslav Přidal, Kancelář veřejného ochránce práv:
„Problematika sociálního bydlení z pohledu veřejného ochránce práv“
10:20 – 10:40 přestávka
10: 40 – 11:00 Ing. Petr Víšek, Národní centrum sociálních studií, o. p. s.:
„Sociální bydlení – bydlení s podporou“
11:00 – 11:30 Mgr. Terezie Hradilková, Centrum podpory transformace:
„Jak na to? – zkušenosti s integrací osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní
výchovy“
11:30 – 12:15 přestávka
12:15 – 12:45 Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Městské části Praha 2:
„Sociální bytová politika v Praze 2 – zatím bez zákona o sociálním bydlení“
12:45 – 13:15 Drahomíra Miklošová, starostka obce Obrnice (oceněné mezinárodní cenou):
„Integrace Romů v obci Obrnice“
13:15 – 13:45 Mgr. Ferdinand Raditsch, Květná Zahrada, o. s.:
„Dům na půl cesty – sociální služba a zaměstnavatel“
13:45 – 14:00 diskuse a závěr

