
Župné nám. 5-6, Bratislava
ÚPSVaR, zasadacia miestnosť na -1. posch., od 9.00 hod.

SKÚMANIE FENOMÉNU BEZDOMOVECTVA V SR

Seminár je určený odbornej verejnosti a relevantným aktérom pôsobiacim
v danej oblasti a jeho cieľom je diskusia o existujúcich poznatkoch o ľuďoch bez domova,
prístupoch k mapovaniu fenoménu bezdomovectva a ich použití v podmienkach SR.

Na seminári budú prezentované skúsenosti a poznatky zo zahraničia,
ako aj popis situácie na Slovensku.

12. november 2015

V prípade záujmu o účasť na seminári:
Prosíme o prihlásenie sa s uvedením mena a organizácie na emailovej adrese Michaela.Szaboova@ivpr.gov.sk do 5. novembra. 
Registrácia je možná len do naplnenia kapacít, prosíme preto o skorú odozvu. 
Účastníkom seminára je zabezpečené občerstvenie. 

Pozvánka na odborný seminár



Program8.30 – 9.00   Registrácia 
9.00 – 9.15   Otvorenie (Daniel Gerbery, Inštitút pre výskum práce a rodiny)

9.15 – 12.15   I. Využívané prístupy k monitoringu bezdomovectva vo vybraných krajinách/mestách 
        Moderuje: Milan Fico, Inštitút pre výskum práce a rodiny  
        Prezentácie: 
9.15 – 10.00   Prehľad prístupov uplatňovaných v zbere dát o ľuďoch bez domova (Ilja Hradecký, o. z. Naděje)
10.00 – 10.4510.00 – 10.45  The third of February homeless survey in Hungary (Andrea Szabó, Habitat for Humanity Hungary)
10.45 – 11.30  Metodika a priebeh sčítania bezdomovcov na území mesta Praha v r. 2010 (Petr Holpuch, Filozofická fakulta 
        Univerzity Karlovej)
11.30 – 12.15  Register klientov organizácie a jeho využitie v mapovaní príčin a rozsahu bezdomovectva (Antonín Plachý, Armáda spásy v ČR)

12.15 – 13.00  Obed 

13.00 – 14.15  II. Fenomén bezdomovectva: doterajšie zistenia v SR 
        Moderuje: Nina Beňová, o. z. Proti prúdu
                Prezentácie:
13.00 – 13.30  Niekoľko poznámok k príprave, priebehu, výsledkom sčítania ľudí bez domova v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov
        2011 (Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad SR)
13.30 – 14.15  Vybrané zistenia z prieskumu organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez domova (Jarmila Filadelfiová, Daniel Gerbery,
        Inštitút pre výskum práce a rodiny)

14.15 – 14.30  Prestávka 

14.30 – 16.00  III. Výskum bezdomovectva na Slovensku: potreby, návrhy, očakávania 
                Panelová diskusia        
        Moderuje: Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny 
        Účasť v diskusii prisľúbili: zástupkyňa ŠÚ SR, zástupca IVPR, zástupca MPSVaR, zástupkyňa Magistrátu hlavného mesta 
        Bratislava, zástupca/kyňa BSK a zástupcovia mimovládnych organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. 

16.00      Záver 


