
 

 

VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU 

ve spolupráci s  

ASOCIACÍ OBČANSKÝCH PORADEN A VŠZaSP sv. ALŽBĚTY  

pořádá dne 31. 5. 2022 od 9:00 hodin, v Jednacím sále Senátu PČR, 

pod záštitou pana ministra práce a sociálních věcí ing. Mariána Jurečky 

KONFERENCI S NÁZVEM 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE A LIDSKÁ PRÁVA 

 

 

PROGRAM 

09:00-09:15  Zahájení, úvod – Mgr. Miluše Horská, předsedkyně Výboru pro sociální 

politiku Senátu ČR, Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně MPSV pro 

řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb, Mgr. Hynek Kalvoda – 

předseda Asociace občanských poraden, z.s. 

 
09:15-09:45 Problematika lidských práv v sociálních službách v ČR – Mgr. Bc. Zdislava 

Odstrčilová, náměstkyně MPSV pro řízení sekce rodinné politiky a 
sociálních služeb 

 
09:45-10:15 Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv v sociální práci – skúsenosti 

zo Slovenska –zástupce MPSVaR SR v jednání 

 
10:15-10:30 Lidská práva očima klientů občanských poraden: nejčastější problémy v oblasti 

lidských práv – Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden, 

z.s. 
 

10:30-11:00 Etické dilemy sociálnych pracovníkov v oblasti ľudských práv–  prof. PhDr. 

ThDr. Andrej Mátel, PhD., Implementačná agentúry MPSVR SR, Ústav sv. 

Jana N. Neumanna Příbram VŠZaSP sv. Alžběty  

 

 
11:00-11:20  Respektování lidské důstojosti a dodržování lidských práv z pohledu sociální 

práce – PhDr. Melanie Zajacová,  vedoucí odd. koncepce sociální práce 

a vzdělávání, MPSV  

 

 
11:20-11:50 Přestávka  

 
 



11:50-12:15 Dilemy terénnych sociálnych pracovníkov v marginalizovaných rómskych 

komunitách - doc. PhDr. Tibor Roman, PhD., Úrad splnomocnenca vlády pre 

rómske komunity,Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram VŠZaSP sv. Alžběty  
 

 
12:15-12:35 Kazuistika: porušování lidských práv a možnosti řešení prostřednictvím sociální 

práce – Mgr. Tereza Ševčíková, vedoucí Občanské poradny Valašské Meziříčí  

 

 
12:35-12:55 Prevence špatného zacházení v činnosti ombudsmana - Mgr. Monika 

Šimůnková, zástupce Veřejného ochránce práv  

 

 
12:55-13:10 Sociálně zdravotní pomezí: současný stav a další vývoj – PhDr. Jindřich 

Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby  

 

 
13:10-13:30 Spokojený pečovatel = spokojený klient – Simona Bagárová, Mila  

 

 
13:30-13:45  Diskuze  

 

 
13:45-14:00 Shrnutí a závěr  

 

 
 

 
V případě zájmu potvrďte prosím Vaši účast do 25.4. 2022 na emailovou 

adresu:  andrea.kuzelova@obcanskeporadny.cz. 

 
Vstup do budovy je možný jen po předložení občanského průkazu a absolvování 

bezpečnostní kontroly. 

 

Svoji účastí na konferenci souhlasíte s pořizováním a použitím audio/video záznamu 

a fotografií.  
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