
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 2, 350 38 Cheb, 
tel: 739 322 486, e-mail: vos@szsavoscheb.cz 

Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb 

a 

občanské sdružení Joker 

pořádá konferenci 

 

 

Profesní příběhy v sociální práci 
úterý 13. září 2011 v aule Západočeské univerzity v Chebu 

Hradební 22 

Program: 

Prezence účastníků: 9:15 - 9:55 

Dopolední blok: 10:00 - 12:00 

Miloslav Čermák – náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí  
PhDr. Jiřina Šiklová – úvodní slovo  
Daniel Suchánek, DiS. - sociální pracovník, manažer skupiny The Tap Tap 
Jaromíra Fajtová – vedoucí azylového domu Pomoc v nouzi o.p.s. 
Bc. Šárka Bodorová, DiS. – vedoucí Domu s pečovatelskou službou Aš  
Mgr. Jaromír Jiráska -  vedoucí služby chráněné bydlení Dolmen o.p.s. 
Mgr. Dagmar Roučková – vedoucí Centra pro podporu rodiny občanského sdružení Kotec 

 

Pauza na oběd: 12:00 - 13:00 

 

Odpolední blok: 13:00 - 15:00 

Mgr. Gabriela Moravíková - Probační a mediační služba Cheb 

Ing. Ludmila Jelínková, DiS. - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Aš 

Mgr. Jana Kosová – komunitní a metodická pracovnice  občanského sdružení Český západ 

Mgr. Ivana Čamková – sociální pracovnice a speciální pedagožka  občanského sdružení Joker  

Mgr. Daniela Komanická ml. 

 

15:00-16:00 Workshopy pro zájemce:  

Daniel Suchánek (Které Vaše nápady pro oblast sociální práce by se daly realizovat?) 

Mgr. Daniela Komanická – beseda „Problematika zdravotně postižených“ 
 
Mnohokrát v životě si každý z nás pokládá otázku, jestli volba naší profese byla správná. Jestli jdeme správným směrem, 
správnou cestou. Během naší konference budou vyprávět své příběhy lidé, kteří se rozhodli pomáhat ostatním. Jejich volbou 
byla sociální práce nebo příbuzná pomáhající profese. Naše konference je určena všem, kteří se chtějí inspirovat. Nabídneme 
Vám prostor pro setkání lidí, kteří sociální práci vykonávají, učí nebo se věnují obojímu. Nabídneme prostor ke sdílení 
životních zkušeností i sebereflexi nejen těm, kteří se už pomáhající profesi věnují, ale i těm kteří před volbou teprve stojí, nebo 
se chystají směr své dosavadní cesty změnit. 
 
 

 

Večer od 19:00 jste srdečně zváni na benefiční koncert skupiny The Tap Tap do chebského divadla.  

Předprodej a rezervace přes web Západočeského divadla Cheb 
 

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí 
 Miloslav Čermák. 

http://www.divadlocheb.cz/main.php?sess=rezer

