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Odborné zaměření Sociální politika, sociální práce, veřejná správa
Tematické okruhy Aktuální trendy v sociální politice, programy sociálního
začleňování, stabilita a perspektiva sociálních služeb, nové trendy
v sociální práci
Financování sociální politiky, potřeby poskytovatelů sociálních
služeb a možnosti veřejné politiky a další problémy
Kvalita u realizátorů sociální politiky a další možnosti zjišťování
jakosti s přihlédnutím k individuálním potřebám příjemcům pomoci
Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání ve veřejné správě
a v neziskovém sektoru
Integrační tendence v kontextu regionálních, evropských či
národních politik
Sociální politika a služby pro specifické skupiny obyvatel
Cíle konference

Deskripce aktuálních oblastí sociální politiky, veřejné správy,
sociálních služeb a péče. Komparace a propojení teoretických
poznatků se zkušenostmi z praxe.

Okruh účastníků

Akademická obec, instituce veřejné správy, organizace neziskového
sektoru

Datum konání

5. května 2011

Místo konání

Společenský sál Magistrátu města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Průběh konání

9.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

prezence
prezentace příspěvků
oběd
prezentace příspěvků, ukončení konference
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Podmínky účasti
Splnit níže uvedené nejpozději do 30. března 2011.
1. Vyplnit závaznou přihlášku
● Zaslat on-line přihlášku dostupnou na adrese:
https://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/konference/aktual-ot-soc-pol-2011.html
2. Zaslat příspěvek na e-mail: Radka.Starkova@upce.cz
3. Uhradit konferenční poplatek Kč 800,- na účet Komerční banky Pardubice
● Účet č. 37030561/0100, variabilní symbol 4103048001 zpráva pro příjemce: příjmení
účastníka(ů).
● IČ Univerzita Pardubice: 00216275
Konferenční poplatek je nevratný, ale lze vyslat náhradní osobu. Zahrnuje vložné,
občerstvení, recenzovaný sborník anotací z konference (plná verze vydaná na CD) a DPH
20 %. Účastníci konference mohou přihlásit svá vystoupení v závazné přihlášce. Prezentace
příspěvků se předpokládá v rozsahu max. 10 - 15 minut na jeden příspěvek. Programový
výbor vybere z podkladů zájemců příspěvky pro aktivní prezentaci. Jednací jazyk: český,
slovenský, anglický.

Pokyny pro přispěvatele
Max. rozsah příspěvků 5 stran A4.
Pro text příspěvku použijte prosím formulář dostupný na adrese:
https://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/konference/aktual-ot-soc-pol-2011.html
Vybírejte, prosím, styly (pro nadpisy a texty), pak nebudete mít problémy s formálním formátováním. Také můžete používat kopírování formátu (ikonka
).
Části textu zvýrazněné modrou barvou jsou povinné, prosím, neměňte je, ani
nemažte.
Příspěvky, které nebudou odpovídat uvedeným pokynům, budou autorům vráceny k přepracování.
Příspěvky budou postoupeny k recenzi. Nejlepší příspěvky (dle recenze a ohlasů z konference)
budou předloženy k posouzení redakční radě v časopise Scientific Papers FES UPa (recenzované
n e i m p a k t ov a n é p e ri odi k u m Č R , k t e ré j e u ve ř e j n ě n o n a p o z i t iv n í m s e z n amu http://www.vyzkum.cz/storage/att/56CD95E5453F0A261028BBC8262692AF/Seznam%2020
10%2011%20web.pdf), která rozhodne o jejich možné publikaci.
Veškeré důležité informace budou pravidelně doplňovány na webových stránkách konference
https://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/konference/aktual-ot-soc-pol-2011.html
nebo je lze získat u:
Ing. Pavlíny Čížkové, telefon: 466 036 072, e-mail: Pavlina.Cizkova@upce.cz
Ing. Radky Stárkové, telefon: 466 036 013, e-mail: Radka.Starkova@upce.cz

