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Oblastní charita Kroměříž

Sociální rehabilitace ZAHRADA
Vás zve na

KONFERENCI
pořádanou k ukončení projektu „Život za plotem – sociální rehabilitace osob s chronickým
k
duševním onemocněním“ nazvanou

pod záštitou radní Zlínského kraje Mgr. Ta
T ťány Nersesjan

dne 26. září 2013 v 9.00

hlavní sál Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
Havlíčkova 1265, Kroměříž

Program konference:
8.30 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 9.30

9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30

11.30 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 13.20

13.20 – 14.00
14.00 – 14.30

Prezence a uvítání účastníků
Úvodní slovo, Mgr. Ta
T ťána Nersesjan, radní Zlíns
nského kraje
Mgr. Vě
V ra Leona Martinková, zakladatelka projek
ojektu, vedou
edoucí Domova sv. Kříž
í e Krromě
om říž
íž
Vznik projektu „Život
ot za plotem“
plo
Bc. Jitka Bittne
ttnerová, vedou
oucí služby
Shrnutí
nutí průběhu
průbě realizac
zace projektu„Život za plottem“
em
Mgrr. Barbora Med
Mg
edk
ková, Mgr. Aneta Bílková, so
sociál
ální a terrénní pracovnice
Případové studie
udie uživatelů služby
Přestávka, občerstvení
b
MUDr. Petr Mo
ožný, ředitel Psychiatrické nemocni
nice
e v Kroměříži
Přínosy a limity spolupr
upráce Psychiatrické nemocni
ocnice
e v Kroměřížii a so
sociální služby Sociální
rehabilitace ZAHRADA
Jan Jaroš, ředitel o. s. Kolumbus
Začleňování osob s duševním onemocněním
ním do spo
polečnosti – Pomáháme si sami
Přest
estávka, občerstvení
MUDr. Martin Hollý, ředitel Pssychiatrické nemoc
ocnice Bohnice
Obecně k refo
f rmě psychiatrické péče, kroky PN Bohni
oh ce v komunitní péči a dosavad
adní
výsledky práce
PhDr. Ivan Duškov, koordinátor přípravy Strateg
gie refo
f rmy psychiatrické péče,, MZ,
Refo
f rma psychiatrické péče
Závěrečná disk
diskuze

Konfe
f renci bude moderovat Mgr. Věra Leona Martinková.
Účast na konfe
f renci je bezplatná. Účastníci obdrží osvědčení o jejím
je
absolvování.
Výstava prací a výrobků uživatelů služby bude probíhat ve fo
f yer hlavního
h
sálu Psychi
chiatrické nemocnice
v Kroměříži.
Info
f rmace o službě naleznete na webu www. kromeriz.charita.cz
cz, www.zahrada
ada-charita.webnode.cz či na
sociální síti facebook

