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ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU
SYSTÉMOVÁ PODPORA PROFESIONÁLNÍHO VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE
DAŘÍ SE BUDOVAT PRESTIŽ SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO PROFESE?
JAKÉ VÝZVY PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY PŘINESE BUDOUCNOST?
Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář projektu Systémová podpora
profesionálního výkonu sociální práce s názvem Budoucnost profese sociální práce, který pořádá
při příležitosti ukončení jeho realizace

DNE 26. ŘÍJNA 2015, OD 9.30 DO 16.30 HODIN
V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉM MUZEU V BRNĚ
(Moravská galerie, Husova 536/14, Brno)

Závěrečný seminář zhodnotí realizaci a výsledky projektu, jehož cílem bylo posílit kompetence
sociálních pracovníků. Jednotlivé aktivity projektu měly za úkol vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu
zkušeností a identifikaci rolí sociálních pracovníků. Mimo zhodnocení projektu ze strany jeho realizátorů
bude kladen důraz na vystoupení zástupců všech zapojených subjektů – tedy účastníků jednotlivých
akcí v rámci projektu a zapojených odborníků.
Účastníkům bude představen pohled odborníků na budoucí směřování profese sociální práce.
Vystoupí přední odborníci na sociální práci a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí shrnou
proces tvorby věcného záměru zákona o sociálních pracovnících.
Závěrečný seminář je určen pro sociální pracovníky vykonávající svou činnost mimo hlavní město
Prahu a přihlásit se mohou max. 2 osoby za organizaci. Kapacita semináře je omezena. Zároveň si Vás
dovolujeme informovat, že v rámci semináře bude účastníkům zdarma k dispozici občerstvení a bude jim
proplaceno cestovné.
Přihlašovací formulář najdete zde: Přihlašovací formulář - Závěrečný seminář
Termín přihlášení je do 14. 10. 2015.
Potvrzení o účasti obdržíte na Vámi uvedený e-mail do 19. 10. 2015.
V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte:
Petru Nebeskou
e-mail: petra.nebeska@mpsv.cz
tel.: 778 728 923 nebo 221 922 261

Petra Votrubu
e-mail: petr.votruba@mpsv.cz
tel.: 778 475 266 nebo 221 922 642

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/04.00015, financovaného z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

