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Program: 

8:30 - 9:00 Registrácia účastníkov 

9:00 – 9:30 Otvorenie Informačného semináru k NP „Podpora procesu deinštitucionalizácie 

a transformácie systému sociálnych služieb“  

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. riaditeľka Odboru sociálnych služieb, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

Mgr. Miroslav Repka, vedúci Oddelenia národných projektov Implementačnej 

agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia   

 

9:30 – 10:00  Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť  

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. riaditeľka Odboru sociálnych služieb, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

PhDr. Miroslav Cangár, Odbor sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

 

10:00 – 10:20  Národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému 

sociálnych služieb 

Ing. Danka Balalová, projektová manažérka NP DI, Implementačná agentúra pre 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 

10:20 – 10:40 prestávka  

 

10:40 – 11:00  Využívanie zdrojov štrukturálnych fondov na podporu procesu 

deinstitucionalizacie v rámci iROP  

Mgr. Miloš Beňov, poverený zastupovaním vedúceho  Oddelenia prípravy programov 

regionálneho rozvoja, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

11:00 - 11: 30 Informácia o aktivitách za oblasť sociálnych služieb a vzdelávania v NP DI 

doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., expert pre oblasť sociálnych služieb a vzdelávania 

NP DI 

11:30 - 12: 00 Oblasť sociálnych služieb - diskusia 

moderuje doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., expert pre oblasť sociálnych služieb 

a vzdelávania NP DI 
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12:00 – 13:00  obed 

 

13:00 - 13: 30 Informácia o aktivitách za oblasť podporovaného  zamestnávania a služieb 

zamestnanosti v NP DI 

PhDr. Viera Záhorcová, PhD., expert pre oblasť podporovaného zamestnávania 

a služieb zamestnanosti NP DI 

13:30 - 14: 00 Oblasť podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti - diskusia 

moderuje PhDr. Viera Záhorcová, PhD., expert pre oblasť podporovaného 

zamestnávania a služieb zamestnanosti NP DI 

 

14:00 - 14:30 Informácia o aktivitách za oblasť podpory fyzického prostredia nových 

komunitných služieb v NP DI  

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., lektor pre oblasť podpory fyzického prostredia 

nových komunitných služieb 

14:30 - 15:00 Oblasť podpory fyzického prostredia nových komunitných služieb - diskusia 

moderuje doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., lektor pre oblasť podpory fyzického 

prostredia nových komunitných služieb 

 

15:00 – 15:15 prestávka 

 

15:15 – 15:30 Informácia o aktivitách za oblasť diseminácie v NP DI 

Mgr. Mária Machajdíková., expert pre oblasť diseminácie 

15:30 – 15:45 Oblasť diseminácie - diskusia 

moderuje Mgr. Mária Machajdíková., expert pre oblasť diseminácie 

 

15:45 – 16:45 Tvorba transformačných plánov 

moderuje doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. v spolupráci s PhDr. Vierou 

Záhorcovou,PhD., doc. Ing. arch. Leou Rollovou, PhD. a Mgr. Máriou Machajdíkovú 

 

16:45 – 17:00 Záver 

  


