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konanou

dne 19. b ezna 2009

v prostorách Pedagogické fakulty UP
v Olomouci
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Akkttuuáállnníí oottáázzkkyy ssoocciiáállnníí pprrááccee aa ssoocciiáállnníí ppeeddaaggooggiikkyy, která navazuje na
dovolujeme si Vás srde n

pozvat na t etí ro ník konference

dva ro níky p edchozích konferencí, které byly po ádány v rámci projektu Ak ní pole sociální práce –
východisko i cíl studia oboru, získaného Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci OP RLZ, íslo priority 3. 3
(Rozvoj celoživotního u ení), opat ení 3. 3. 2 (Podpora terciárního vzd lávání, výzkumu a vývoje), program
podpory: Zkvalit ování vzd lávání na vysokých školách.

Byli bychom rádi, kdyby se nám poda ilo udržet tradici konferencí, jejíž

ccíílleem
m je:

•

seznámit širší odbornou ve ejnost a studenty s aktuální situací a problémy v sociální oblasti,
s výzkumnými zám ry a ešenými projekty,

•

podpo it mezioborovou vým nu zkušeností a poznatk (sociální práce, sociální pedagogika),

•

vytvo it prostor pro vzájemné setkávání a obohacování akademickým pracovník , pracovník
z praxe a student .

Srde n zveme všechny leny kateder, studenty a zájemce z ad širší ve ejnosti.
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1 3 .0 0 – 1 7 .0 0
1 7 .0 0 – 1 7 .3 0

Prezence ú astník
Zahájení konference, jednání v plénu (aula PdF)
Jednání v sekcích
Prezentace záv r jednání v sekcích a celé konference (aula PdF)
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I.

Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky v oblasti:
a) práce s d tmi a mládeží,
b) práce s rodinou a seniory,
c) práce s osobami se specifickými pot ebami,
d) práce s migranty, etnickými i národnostními menšinami,
e) rozvíjení teorie.
II.
Sociální otázky v projektech a výzkumech.
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V
V pplléénnuu vvyyssttoouuppíí::
úvodní slovo:

doc. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.,
vedoucí KPG PdF UP v Olomouci
zástupce vedení PdF UP v Olomouci

hlavní referáty p ednesou:

prof. Dr. phil. Gerlinda Šmausová, Ph.D.
Sárská Univerzita, Saarbrücken, N mecko

Systemický p ístup v sociální práci
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií

Intergenera ní vztahy v rodin
PhDr. uba Krá ová, Ph.D.

Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

Politické sít

Zástupce
sociálního
odboru
Krajského
Olomouckého kraje
Sociální práce v olomouckém kraji

ú adu
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Konferen ní poplatek:
Konferen ní poplatek iní 500,- K , zahrnuje organiza ní zajišt ní konference, náklady na
vydání recenzovaného sborníku p ísp vk (CD-ROM), konferen ní materiál, ob erstvení
(nezahrnuje ob d). Ostatní náklady si hradí ú astníci sami. Zahrani ní ú astníci mají možnost
platit poplatek na míst , v den konání konference.
Konferen ní poplatek prosím uhra te nejpozd ji do 14. února 2009.
P i prezenci bude požadováno potvrzení o zaplacení konferen ního poplatku!
Platby provád jte na ú et UP Olomouc:
Adresát:
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, R
íslo ú tu:
19 – 1096330227/ 0100
IBAN:
CZ0901000000191096330227
SWIFT:
KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: 99419021
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro p íjemce: jméno ú astníka konference
Pen žní ústav:
Komer ní banka Olomouc
T . Svobody 14, 779 11 Olomouc, R
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P ihlášky:
P ihlášky zasílejte elektronicky na adresu: konferenceapsp@seznam.cz (p ihlášky eviduje
Mgr. Eva Kan ková)
Termín p ihlášení a zaslání anotace: 14. února 2009
Kontaktní osoba:
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.
UP v Olomouci, PdF, Katedra pedagogiky s celoškolskou p sobností
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
t e l . 585 635 510
e-mail: konferenceapsp@seznam.cz
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P ísp vky
ur ené
p ro
za azení
do
sborníku
zasílejte
v elektronické
podob
(konferenceapsp@seznam.cz) do 19. b ezna 2009. M žete jej také odevzdat na elektronickém nosi i
p i prezenci v den konání konference. Vždy Vám bude potvrzeno p ijetí p ísp vku. Do sborníku
budou za azeny pouze p ísp vky, které budou aktivn
p edneseny na konferenci
a projdou úsp šn recenzním ízením.

PPoožžaaddaavvkkyy nnaa ffoorrm
máállnníí úúpprraavvuu pp íísspp vvkk ::
-

-

název – velkými písmeny - tu n (14b) – zarovnat na st ed, (vynechat ádek),
jméno a p íjmení autora (bez titul ) (12b) – zarovnat na st ed, (vynechat ádek),
anotace, klí ová slova (kurzíva), (vynechat ádek),
vlastní text, vhodn len ný na kapitoly,
písmo: 12b, Times New Roman,
ádkování: jednoduché,
nerozd lovat slova na konci ádk ,
p i odkazování na literaturu v textu – uvést literaturu do závorky (p íjmení, zkratka jména,
rok, u p ímé citace i strana v textu),
seznam pramen prosím uvád jte v abecedním po adí, podle podle bibliografické normy
SN ISO 690 (Minimáln základní údaje: P ÍJMENÍ AUTORA – velkým písmem, Zkratka
jména. Místo vydání: vydavatel, rok vydání. ISBN.)
kontaktní údaje na autora na konci p ísp vku (jméno v etn titul , pracovišt + adresa, e-mail,
tel.),
p ílohy.

D
Daallššíí iinnffoorrm
maaccee

Zp esn ný program konference bude zve ejn n 5. b ezna 2009 na webových stranách
http://www.kpg.cz a http://apsp.upol.cz.
Možnost ubytování:
(ú astníci konference si zajistí ubytování sami)

hotel Milotel, Hamerská 46,
tel. +420 585 311 357

ubytovna Betánie, Wurmova 588,
tel. +420 585 233 860

hotel Gól, Legioná ská 12,
tel. +420 585 229 813

pohostinské pokoje VŠK,
tel. +420 585 638 016

hotel Sigma, Sidia Olomouc, a.s., Jeremenkova 36,
tel. +420 585 232 076

hotel U Dómu, Dómská 4,
tel. +420 585 220 502,03
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Závazná p ihláška:
P íjmení, jméno, titul:
Pracovišt (zam stnavatel, adresa, kraj):

E-mail:
Tel:
Kontaktní adresa:

Zú astním se:
a) s p ísp vkem
b) bez p ísp vku
(vypl ují ú astníci s p ísp vkem)
Název p ísp vku:

Stru ná anotace:

Sekce (a podsekce):
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