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8:00 – 10:00

Prezence účastníků
(suterén Objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227 - budova A)
Slavnostní zahájení konference a plenárního zasedání
(aula Objektu společné výuky UHK)

10:00 – 10:30

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc., ministryně práce a sociálních věcí ČR
Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu
Úvodní slovo
Hlavní referáty (aula Objektu společné výuky UHK)
Dr. Malcolm Fisk (De Montfort University, Leicester, UK)
Supporting Health and Wellbeing: New Agendas for Social Work
and Social Care

10:30 – 12:30

Podpora zdraví a pocity pohody: Nové programy pro sociální práci
a sociální péči
(bude simultánně tlumočeno)
Mgr. David Pospíšil (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
Aktuální směřování sociální práce z pohledu MPSV

12:30 – 14:00

Polední přestávka
Jednání v sekcích na témata:
1. sekce Nové směry a inovace v rámci profesionalizace sociální práce
(učebna A1)
2. sekce Nové směry, trendy a inovace ve vzdělávání v sociální práci
(učebna A2)

14:00 – 18:00

3. sekce Nové směry, trendy a inovace v přímé práci s klienty a v supervizi
(učebna A17)
4. sekce Nové směry, trendy a inovace v rámci systémů sociální práce
a sociální politiky (učebna A18)
5th section International issues of social work. New Trends and Innovations in
Social Work (room no. A3)

19:00 – 22:00

Společenský večer (suterén Objektu společné výuky UHK)
Doprovodný program - seminář (učebna č. A5)
Mgr. Ria Černá a Mgr. Barbora Štollová

14:00 – 17:00

Sdílená pěstounské péče – nová forma pomoci závislým matkám
Semináře se mohou zúčastnit všichni zájemci o dané téma.

Sobota, 22. září 2018
8:00 – 9:00

Prezence účastníků
U Auly Objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227 (budova A)
Jednání v sekcích na témata:
1. sekce Nové směry a inovace v rámci profesionalizace sociální práce
(učebna A1)
2. sekce Nové směry, trendy a inovace ve vzdělávání v sociální práci
(učebna A2)

9:00 – 12:00

3. sekce Nové směry, trendy a inovace v přímé práci s klienty a v supervizi
(učebna A16)
4. sekce Nové směry, trendy a inovace v rámci systémů sociální práce
a sociální politiky (učebna A18)
5th section International issues of social work. New Trends and Innovations in
Social Work (room no. A3)

1. sekce
Nové směry a inovace v rámci profesionalizace sociální práce
New trends and innovations in the professionalisation of social work
Místnost č. A1
Moderují:
● Levická Jana (Trnavská univerzita v Trnave)
● Vrbický Jan (MPSV ČR)
● Kaňák Jan (Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita)
Pátek, 21. září 2018
14:00 – 15:15
Daniela Jaklová Střihavková
(Masarykova univerzita Brno)

Diskurzy lidí se zrakovým postižením: Co to znamená pro
sociální práci
Discourses of people with visual impairment: What does it
mean for social work

Jana Smetanová, Šárka Bartošová
(Centrum investic, rozvoje a inovací)

Regionální centrum podpory sociálního podnikání a jeho
přínos pro sociální oblast
The Regional Center for Support of Social
Entrepreneurship and its Contribution to the Social Field

Kateřina Kubalčíková
(Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.)

Profesionalizace sociální práce ve zdravotnictví: možnosti
a limity
The professionalization of social work in health care:
possibilities and limits

Přestávka: 15:15 – 15:30
15:30 – 16:45
Eva Capicarová, Nikola Kozová
(MPSV)

Projekt Systémová podpora sociální práce v obcích jako
zdroj inovací
Project System of social work support in municipalities as
a source of innovations

Markéta K. Holečková
(Teologická fakulta Jihočeské univerzity)

Nové trendy a směry v sociálních službách se zaměřením
na kvalitu sociálních služeb
New Trends and Innovations in Social services focusing
on the quality of social services

Zdenka Šándorová
(Univerzita Pardubice Centrum ALMA)

Sociální pracovník v poradenském týmu Univerzity
Pardubice
A social worker in the counseling team of the University of
Pardubice

Přestávka: 16:45 – 17:00
17:00 – 18:00

Beáta Balogová
(Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

Hodnotové orientácie (inventár - postojov, presvedčení
a vzorcov správania) juvenilnej mládeže a možnosti jej
uplatnenia na trhu práce
Value orientations (inventory - attitudes, beliefs and
patterns of behavior) of juvenile youth and possibilities of
its application in the labor market

Jan Kaňák
(FSS MUNI, Katedra sociální politiky a sociální
práce)

„A od nich mi to přišlo takový hezky přirozený“ aneb
koncept Výcvikové profesionality jako jeden z trendů
profesionalizace sociální práce?
"And it cames to me so nice natural, from them": about
the concept of Trained professionalism as a trend of
professionalization of social work?

Marek Šimůnek
(Statutární město Hradec Králové)

Posilování týmu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Magistrátu města Hradec Králové
Strengthening the team of Social Affairs and Health of the
Department of Hradec Králové Municipality

Sobota, 22. září 2018
9:00 – 10:15
Bohumil Stejskal
(Technická univerzita v Liberci)

Problém socializace žáků a studentů s mentálním
postižením

Lucie Elsner
(Ústav zdravotnických věd FHS UTB ve Zlíně)

Význam sociálnej práce v zdravotníctve

Tatiana Matulayová
(Cyrilometodějská teologická fakulta UP)

Výzkum profesionalizace sociální práce

Beáta Danišová
(Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a
sociálnej práce, Katedra sociálnej práce)

Romipen ako základ etnicky senzitívnej sociálnej práce

The importance of Social work in health care

Research on professionalization of social work

Romipen as the base of ethnic sensitive social work

Přestávka: 10:15 – 10:30
10:30 – 12:00
Jana Levická
(FF UHK, Trnavská univerzita v Trnave)

Marie Macková
(MPSV ČR)

Markéta Rusnáková, Boris Pták, Michaela Janáková
(Katolícká univerzita v Ružomberoku)

Markéta Rusnáková, Michaela Janáková
(Katolícká univerzita v Ružomberoku)

Jan Vrbický
(MPSV ČR)

Teória nádeje a jej využitie v sociálnej práci
Theory of hope and its use in social work
Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu
sociální práce II.
System support for the professional performance of social
work II.
Vyhodnocovanie potrieb dieťaťa z hľadiska bezpečia
podľa modelu Signs of safety
Assessing the child´s needs in terms of safety according
to the Signs of Safety model
Nadužívanie alkoholu u žien a ich prirodzený proces
liečby
Excessive alcohol consumption among Women and
process of recovery from addiction
Hypermoderní doba jako zdroj inovací pro sociální práci
Hypermodern age as a source of social work innovation

2. sekce
Nové směry, trendy a inovace ve vzdělávání v sociální práci
New directions, trends and innovations of education in social work
Místnost č. A2
Moderují:
● Tatiana Matulayová (Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta)
● Andrea Faltysová (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
● Daniela Květenská (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta)
Pátek, 21. září 2018
14:00 – 15:15

Melanie Zajacová
(FF UK, Katedra sociologie - sociální práce)

Jana Havlíková
(Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.)

Martina Panožková, Denisa Řeháková, Eliška
Trunečková, Alena Vosečková, Zuzana Truhlářová
(Univerzita Hradec Králové, Filosofická fakulta, Ústav
sociální práce)

Profesní vzdělání sociálních pracovníků jako jeden
z atributů profese - jaký je současný stav v České
republice?
Professional education of social workers as one of the
attributes of the profession - what is the current situation
in the Czech Republic?
Význam kvalifikačního a dalšího vzdělávání pro praxi
sociální
práce:
Pohled
vedoucích
pracovníků
působících v oblasti sociální práce.
The importance of the qualification and lifelong learning
for social work practice: From the perspective of social
work managers.
Syndrom vyhoření a strategie zvládání náročných
životních situací u studentů pregraduálního studia.
Burnout Syndrome and Coping Strategies of Difficult
Life Situations of Pregraduate Students.

Přestávka: 15:15 – 15:30
15:30 – 16:45

Tatiana Matulayová, Lenka Tkadlčíková
(Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci)

Michal Opatrný
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Teologická fakulta)

Petr Vrzáček
(Fakulta humanitních studií UK v Praze)

Implementace Service - Learningu na vysokých školách
v ČR.
The implementation of Service-Learning at Universities
in the Czech Republic.
Ještě sociální práce, nebo už teologie...?: Studijní
programy v Sociální práci zaměřené na charitativní
a diakonická témata v EU.
Is it still Social Work or has it moved to theology?: Study
Programmes in Social Work oriented on charitable and
diaconal issues in the EU.
Manažerské kompetence a vzdělávání v řízení sociální
práce.
Managerial competencies and education in social work
management.

Přestávka: 16:45 – 17:00
17:00 – 18:00
Ľubica Varečková, Jaroslava Pavelková
(Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně)

Peter Papšo, Peter Jusko
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce)

Denisa Řeháková, Martina Panožková, Eliška
Trunečková, Zuzana Truhlářová, Alena Vosečková
(Univerzita Hradec Králové, Filosofická fakulta, Ústav
sociální práce)

Systematické jazykové vzdelávanie
vzdelávania v sociálnej oblasti.

ako

súčasť

Comprehensive Language Learning As a Part of
Specialists´ Education in Social Area.
Kontrakultúrne prejavy na internete ako oblasť záujmu
pri vysokoškolskej príprave sociálnych pracovníkov.
Contra-cultural expressions on the Internet as an area
of interest in university education of social workers.
Projekt Specifického výzkumu 2018 - Syndrom vyhoření
a strategie zvládání náročných životních situací u
studentů pregraduálního studia.
Specific Research Project 2018 - Burnout Syndrome
and Coping Strategies of Difficult Life Situations of
Pregraduate Students

Sobota, 22. září 2018
9:00 – 10:15
Vlasta Řezníková, Markéta Dubnová, Martina Černá
(Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Participativní výuka jako destigmatizační aktivita.

Josef Kasal, Lucie Špráchalová, Boris Iljuk
(Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta)

Odcizení se studiu jako hrozba pro pomáhající profese.

Participative education as a destigmatization aktivit.

The study alienation as a threat to helping professions.

Přestávka: 10:15 – 10:30
10:30 – 12:00

Daniela Květenská
(Univerzita Hradec Králové, Filosofická fakulta, Ústav
sociální práce)
Lucie Smutková, Veronika Slováková, Beata Hopová
(Univerzita Hradec Králové, Filosofická fakulta, Ústav
sociální práce)

Nové trendy sociální práce v oblasti praxe pomoci
obětem trestných činů
New Trends in Social Work in the Field of Assistance to
Victims of Crime
Rodičovské kompetence v kontextu SPOD
Parental skills in the context of social-legal child
protectin

3. sekce
Nové směry, trendy a inovace v přímé práci s klienty a v supervizi
New ways, trends and innovations in direct work with clients and in supervision
Místnost č. A17 (pátek); Místnost č. A16 (sobota)
Moderují:
● Ladislav Vaska (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta)
● Radka Janebová (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta)
Pátek, 21. září 2018
14:00 – 15:15
Lenka Holá
(Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická
fakulta)

Efektivita nástrojů řešení rodičovských konfliktů
Effectiveness of tools to resolve parental conflicts

Zlata Brůžková, Ingrid Hanzlíková
(Lumos)

Zapojování dětí do rozhodování - Interaktivní případové
konference
Participation of children in decision making - Interactive
case conferences

Michal Klapal
(UHK, FHS UK)

Zůstat rodiči
Stay parents

Přestávka: 15:15 – 15:30
15:30 – 16:45
Simona Kmentová
(Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická
fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií)

Dominika Uhnáková, Barbora Rajnáková
(Trnavská univerzita v Trnava, FZaSP)

Marta Achimská
(Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická
fakulta, Sociálna práca)

Potřeby poradce rané péče pro ranou intervenci
The needs of early intervention counselor for early
intervention
Súčasné možnosti sociálnej práce pri práci s rodinou
v ekonomických ťažkostiach
Current possibilities of social work with family with
economic problems
Sociální práce a její význam pro nezaměstnané klienty
v Slovenské republice
Social work and its importance for unemployed clients in
the Slovak Republic

Přestávka: 16:45 – 17:00
17:00 – 18:00
Jan Kaňák, Tereza Anderssonová
(HTF UK v Praze, Terapeutické centrum Modré
dveře, z.ú)
Marcela Rýpalová, Martina Matějková
(Domov Ždírec)

Využití práce s terapeutickým pískovištěm jako možná
inovace technik krizové intervence v praxi sociální práce
Sandtray as a possible innovation of the crisis
intervention technique in the practice of social work
Odborné sociální poradenství v domácí péči
Professional social counselling in homecare

Lenka Motlová
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta)

Jana Majzlíková
(Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje)
Zuzana Havrdová

Aktivizační činnosti a terapie poskytované v domovech
pro seniory
Activation activities
retirement homes
Zavádění
supervize
záchranného sboru

and

therapies
do

implemented

prostředí

in

hasičského

The Introduction of Supervision in the Environment’s Fire
Rescue Service

Sobota, 22. září 2018
9:00 – 10:15
Ladislav Vaska, Matej Almáši
(Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK)

Miroslav Kappl
(Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity
Hradec Králové)

Beáta Górnicka
(Uniwerzita v Opole)

Kreatívna supervízia - jej možnosti a limity využitia
v supervízii organizácie
Creative supervision – the possibilities and limits of its
use in supervising the organization
Přínosy tréninku mindfulness v nácviku kompetencí
klientů v oboru sociální práce
Benefits of mindfulness training in the training of client
competencies in the field of social work
Problémy rodičů s postižením jako výzva pro sociální
práci
Problems of disabled parents as a challenge for social
work

Přestávka: 10:15 – 10:30
10:30 – 12:00

Tereza Raszková
(Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Příprava vězňů k propuštění a opětovnému začlenění do
společnosti
Preparing prisoners for release and reintegration into
society

Radka Janebová
(Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity
Hradec Králové)

Reflexe pozitiv a rizik případových konferencí v rámci tzv.
sociální práce na obcích po dvou letech zkušeností

Martina Smudková, Zuzana Machová, Jana
Fiedlerová
(Krajský úřad Královéhradeckého kraje)

Reflection the positives and the risks of case conferences
in the so-called social work of municipalities after two
years of experience

4. sekce
Nové směry, trendy a inovace v rámci systémů sociální práce a
sociální politiky
New ways, trends and innovations within systems of social work and social policy
Místnost č. A18
Moderují:
● Miroslav Kappl (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta)
● Adéla Mojžíšová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta)
● Peter Jusko (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta)
Pátek, 21. září 2018
14:00 – 15:15

Andrea Faltysová
(MPSV)

Dagmar Dvořáčková, Adéla Mojžíšová
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta)
Adéla Mojžíšová
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta)

Podmínky výkonu sociální práce v ČR a možnosti nových
směrů, trendů a inovací
Conditions of performance of social work in the Czech
Republic and possibilities of new directions, trends and
innovations
Moderní trendy péče o seniory v pobytových sociálních
službách
Modern Trends in Elderly Care in Social Services
Mezigenerační solidarita jako součást modelu
o seniory v pobytových službách

péče

Intergenerational Solidarity as part of the Model of Care for
Seniors in Residential Services

Přestávka: 15:15 – 15:30
15:30 – 16:45
Lenka Motlová, Jitka Vacková
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta)

Alice Fischerová
(Fond dalšího vzdělávání)

Michal Vejprava
(CPR HK s.r.o.)

Přestávka: 16:45 – 17:00

Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím
prostředí v kontextu sociální práce
Social exclusion in seniors 65+ living in the home
environment in the context of social work
Sociální práce s neformálními pečujícími – představení
a diskuse poznatků z projektu Podpora neformálních
pečujících Fondu dalšího vzdělávání
Social work with informal carers - presentation and
discussion of findings from the Fund for Further Education
project Support of Informal Carers
Multioborové pojetí rehabilitace osob se zdravotním
postižením
Multidisciplinary concept of rehabilitation of people with
disabilities

17:00 – 18:00

Peter Jusko, Peter Papšo
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Barbora Rajnáková, Jana Levická
(Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce)
Miroslav Mitlöhner, Kateřina Novotná
(Ústav sociální práce, FF UHK)

Prevencia radikalizácie a násilného extrémizmu v teórii
a praxi sociálnej práce
Prevention of radicalization and violent extremism in the
theory and practice of social work
Aktuálny stav
skúmania
reziliencie
u
mládeže
s poruchami správania v rezidenciálnej starostlivosti
The current state in the research of resilience in youth with
behavioral disorders, located in institutional care
Penologické aspekty v sociální práci
Penological Aspects in Social Work

Sobota, 22. září 2018
9:00 – 10:15
Martin Gál, Jana Levická
(Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce)

Vladimír Barák, Vojtěch Krebs
(NF VŠE v Praze)

Markéta Tauberová
(Dětské centrum Veská)

Chudoba ako riziko ohrozujúce fungovanie rodiny
Poverty as a risk endangering of family functioning
Legislativní a metodické změny sloužící k podpoře rodiny v
roce 2018
Legislative and methodological changes serving to family
support in 2018
Pozitivní dopady deinstitucionalizace péče ve ZDVOP
Positive effects of deinstitutionalization care in ZDVOP
(facilities for children requiring immediate help)

Přestávka: 10:15 – 10:30
10:30 – 11:20
Alena Šarochová
(OSPOD MěÚ Orlová)
Eliška Vrabcová
(Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Quo vadis, OSPOD?
Sociální bydlení v České republice a dobrá praxe
Social Housing in the Czech Republic and Best Practices

5th section – International issues of social work. New trends and
innovations in social work.
Room no. A3
Chairpersons:
● Botek Ondrej (Trnavská univerzita v Trnave)
● Smutek Martin (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
st

Friday, 21 September 2018
2:00 p.m. – 3:15 p.m.
Hernando Munoz Sanchez
(University of Antioquia Medellin)

New ways of social work: gender (maskulinities) as a
challenge

Lin Hung-Yang
(National Pingtung University of Science and
Technology)

Benchmarking the Performance of Retirement Provisions
with Policy Input and Social Output Indices: A SMOP
Approach

Khyzyna Olga, Pankiv Liudmyla
(The Dragomanov National Pedagogical University,
Kyiv)

Methodology ethno-cultural pedagogical support of the
future specialists of social sphere

Marzec Arkadiusz, Wiśniewska-Śliwińska Hanna
(Jan Dlugosz Uniwersity)

Health prevention as one of the tasks of a social worker

Marzec Danuta, Wagner Iwona
(Jan Dlugosz Univesity)

Idea of Social Legitimacy of Methodological Approach of
Social Worker Towards a Family

Break: 3:15 p.m. – 3:30 p.m.
3:30 p.m. – 4:45 p.m.
Il Nam Kwon, Daekwon Park
(Myongji University)

Policy and Direction of Youth Welfare in Korea

Weihe Hans-Jørgen Wallin
(The Inland University of Applied Sciences)

A Court ruling and the consequence for Child Protection
Services

Weihe Hans-Jørgen Wallin
(The Inland University of Applied Sciences)

Decisions and Justification in Child Protection Services

Weihe Hans-Jørgen Wallin, Sovová Olga
(The Inland University of Applied Sciences, University
Hradec Králové)

Information in Public Space, Privacy Protection and the
Interest of the Child

Siedlaczek – Szwed Aleksandra
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J.
Długosza w Częstchowie)

Developing Communicative Competence in Children

Break: 4:45 p.m. – 5:00 p.m.
5:00 p.m. – 6:00 p.m.
Mc Ardle Oonagh, O Shea Marianne
(Community Work Ireland)

Community Development
in
Ireland:
Radicalism for Transformative Change?

Tempered

Bazuń Dorota, Kwiatkowski Mariusz
(University of Zielona Góra)

Inter-Community. Towards a New Vision of Local
Cohesion

Roberts Gary
(University of Dundee)

Community Education - A Scottish Perspective

Saturday, 22

nd

September 2018

9:00 a.m. – 10:15 a.m.
Montez Mario
(Polytechnic Institute of Coimbra - School of
Education)

Sociocultural Animation and Community Development

Smutek Martin
(University Hradec Králové)

Expectations on Sociocultural Animation Amongst
Community Workers in Hradec Králové Region

Botek Ondrej
(Trnavská univerzita v Trnave)

Selected challenges of social policy in Slovakia

Break: 10:15 a.m. – 10:30 a.m.

10:30 a.m. - 11:45 a.m.
Mandys Jan, Maštálka Martin, Šimáček Martin,
Hůlková Veronika
(Univerzita Pardubice)

Implementing Strategic Planning into Innovative Practices
in Family Policy Making

Özger Katarína
(Katolícka Univerzita v Ružomberku)

Culturally competent practice of Social Work

Doprovodný program - seminář
Sdílená pěstounská péče - nová forma pomoci závislým matkám
Shared Foster Care – new form of help to addicted mothers
Místnost č. A5
Přednášející:
●
Mgr. Ria Černá
●
Mgr. Barbora Štollová
Pátek, 21. září 2018
14:00 – 17:00
Anotace:
Služba tzv. sdílené pěstounské péče je metoda uplatněna při práci s motivovaným biologickým rodičem, kterému
je kvůli užívání návykových látek a nedostatečným rodičovským kompetencím dítě odebráno. Ve sdílené
pěstounské péči je pěstoun na dobu přechodnou připraven poskytnout ubytování jak dítěti, tak biologickému rodiči,
za předpokladu, že tato „komunitní“ rodina bude společně pracovat na zlepšení rodičovských kompetencí a
zároveň, rodič zvládne svoji problematickou minulost. Síť pomoci je dále rozprostřena i na koordinovaný
multidisciplinární tým, který pomáhá jak biologickému rodiči (adiktologové, SAS, apod.), tak pěstounům (klíčový
pracovník doprovázející organizace), vše v nejlepším zájmu dítěte.
Službu zaštiťuje projekt, který přináší adaptaci případu dobré praxe z Dánska na české podmínky, a to formou
metodiky, manuálu a příručky pro biologického rodiče.
Tento seminář je zdarma pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
Prosíme o přihlášení skrze konferenční formulář, každý přihlášený účastník obdrží osvědčení o účasti

Doprovodný program - prezentace sociálních podniků regionu
budova A Objektu společné výuky
Pátek, 21. září 2018
9:00 – 18:00
V rámci doprovodného programu bude dále prezentována činnost sociálních podniků regionu formou stánků
umístěných v prostorách konání konference, prezentace bude probíhat v průběhu prvního dne konference.

Doprovodný program - konference LUMEN
Místnost č. A4
Pátek, 21. září 2018
Souběžně bude též na UHK probíhat mezinárodní konference Central and Eastern European LUMEN Conference
– New Approaches in Social and Humanistic Sciences (NASHS) pořádaná LUMEN ConferenceCenter.

