Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv
si Vás dovoluje pozvat na odborné sympozium

Sociální pomoc na rozcestí?
jež se koná ve dnech

19. a 20. října 2017
v sále Otakara Motejla
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Jak se proměnil systém sociální pomoci v uplynulých 11 letech?
Jak lze hodnotit přechod působnosti k rozhodování o dávkách sociální pomoci na Úřad práce
po více než 5 letech účinnosti sociální reformy?
Funguje spolupráce mezi obcemi a Úřadem práce České republiky?
Odpovědi na tyto a další otázky budeme společně hledat na tomto odborném sympoziu.
Pozváni jsou zástupci ústředních orgánů státní správy (Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Úřad práce České republiky, Úřad vlády České republiky), obecních a krajských úřadů,
nevládních neziskových organizací, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu, krajských
správních soudů i akademické obce.
Předpokládáme, že se účastníci aktivně zapojí do diskuse k předneseným příspěvkům a řešení
případových studií v bloku IV.
Účast na sympoziu je bezplatná.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do čtvrtka 12. října 2017. Každého účastníka
či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Odborným garantem konference je Mgr. Jiří Hrubý (hruby@ochrance.cz), organizačním
garantem je Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

PROGRAM

19. října 2017
09:00 – 09:30

Registrace účastníků

09:30 – 09:45

Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv

09:45 – 11:15

BLOK I – Základní principy dávek pomoci v hmotné nouzi
Úvaha nad hodnotovými východisky zakotvení základního práva na pomoc
v hmotné nouzi v českém ústavním pořádku
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ústavní soud
Ústavní základy práva na pomoc v hmotné nouzi
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., Právnická fakulty Univerzity Karlovy
Základní principy stanovení částky živobytí – životní a existenční minimum
Mgr. Petr Beck, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ekonomický smysl a logika výpočtu životního minima
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

11:15 – 11:30

Přestávka na kávu

11:30 – 13:00

BLOK II – Právo na přiměřené bydlení a dávky na bydlení
Ústavněprávní východiska práva na bydlení a možnosti jeho realizace:
od vyplácení dávek po zajištění důstojného bydlení
JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D., Ústavní soud
Dávky na bydlení v judikatuře správních soudů
JUDr. Tomáš Langášek, LL.M., Nejvyšší správní soud
Státní dávky na bydlení – jejich možnosti a limity
JUDr. Michaela Kepková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Limity dávek na bydlení při řešení bydlení osob ohrožených sociálním
vyloučením
Mgr. Roman Matoušek, Agentura pro sociální začleňování
Zkušenosti se zajišťováním sociálního bydlení v Brně – Rapid Re-Housing
Martin Freund, zastupitel města Brna

13:00 – 14:00

Přestávka na oběd

14:00 – 15:30

BLOK III – Veřejná služba
Výhrady veřejné ochránkyně práv k nové právní úpravě veřejné služby
Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý, Kancelář veřejného ochránce práv
Aktuální zkušenosti obcí s novelami zákona o pomoci v hmotné nouzi
Mgr. Jindra Tužilová, Svaz měst a obcí
Aktuální informace v oblasti veřejné služby z pohledu Úřadu práce
Mgr. Zdeňka Cibulková, Úřad práce České republiky – generální ředitelství
Praktická zkušenost Střediska sociální rehabilitace Cheb s organizováním
veřejné služby
Daniela Keprdová, DiS., Diecézní charita Plzeň

15:30 – 15:45

Přestávka na kávu

16:00 – 17:30

BLOK IV - Role obcí v oblasti sociální pomoci, spolupráce státní správy
a samosprávy
Desatero dobré praxe sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace
JUDr. Andrea Vašíčková, Kancelář veřejného ochránce práv
Aktuální otázky výkonu sociální práce realizované obecními úřady
Mgr. Andrea Faltysová, DiS., MBA, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Systém sociální práce a pomoci lidem v nepříznivé situaci z pohledu
krajského úřadu
Mgr. Zbyněk Vočka, Krajský úřad Olomouckého kraje
Jednoduchý a praktický postup je lepší než komplikované řešení – kasuistiky
z činnosti sociálního pracovníka obecního úřadu
Mgr. Věra Rožková, Úřad městské části Praha 4

17:30 – 18:00

Shrnutí, závěry

PROGRAM

20. října 2017
9:00 – 11:00

BLOK V – Workshopy vedené zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv
 Mimořádná okamžitá pomoc (předměty dlouhodobé potřeby, výdaje
spojené se vzděláváním a zájmovou činností dětí, jednorázový výdaj)
 Dávky na bydlení (podporované formy a standardy kvality bydlení)
 Vybrané problémy správního řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi

11:00 – 12:00

Shrnutí výsledků práce ve workshopech, závěrečné shrnutí

12:00

Oběd

