
Oblastní charita Kroměříž

Sociální rehabilitace ZAHRADA
Vás zve na

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

pod záštitou radní Zlínského kraje Mgr. TaTT ťány Nersesjan

dne 26. září 2013 v 9.00
hlavní sál Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
Havlíčkova 1265, Kroměříž

Program konference:
8.30 – 9.00 Prezence a uvítání účastníků
9.00 – 9.10 Úvodní slovo, Mgr. TaTT ťána Nersesjan, radní Zlínsnského kraje
9.10 – 9.30 Mgr. VěVV ra Leona Martinková, zakladatelka projekojektu, vedouedoucí Domova sv. Křížíí e Krroměoměom řížížíž
  Vznik projektu„Život za ploot za plotem“
9.30 – 10.00 Bc. Jitka Bittnettnerová, v oucí služedou by
  Shrnutí průběnutí průběhu r zaealizacce projektu„Život za plottem“ em
10.00 – 10.30 MgMgrr. Barbora Mededkková, Mgr. Aneta Bílková ální a , sosociál terrénníénní pracovnice
  Případov udie užié studie vatelů služby
10.30 – 11.0011.00 Přestávk ba, občerstvení
11.00 – 11.00 – 11.30 MUDr. Petr Moožžnnýý, ředitel Psychiatrické nemocninice v e Kroměříži
  Přínosy a limit upy spoluprráácce e Psychiatrické nemocniocnice v e Kroměříži a soi a sociální služby Sociální  
  rehabilitace ZAHRADA 
11.30 – 12.10  Jan Jaroš, ředitel o. s. Kolumbus
  Začleňov polečnosti – ním dodo spoání osob s duševním onemocněním do Pomáháme si sami

12.4012.10 – 12.40 PPřřestestávka, občerstvení
12.40 – 13.20 12.40 – MUDr. MMaarrtin tin Hollý, ředitel Pssyychiatrické nemococnice Bohnice
  Obecně k refoff rmě psychiatrické péče, kroky PN BBohnioh ce v komunitní péči a dosavadadní  
  výsledky práce 
13.20 – 14.00 PhDr. Ivan Duškov, koordinátor přípravy Strateggie refoff rmy psychiatrické péče, MZ, , MZ,  
  Refoff rma psychiatrické péče
14.00 – 14.3014.00 – 14.30 ZZáávvěěrrečná disečná diskkuuzzee

Konfeff renci bude moderovat Mgr. Věra Leona Martinková.
Účast na konfeff renci je bezplatná. Účastníci obdrží osvědčení o jejejím absolvování.
Výstava prací a výrobků uživatelů služby bude probíhat ve foff yer h hlavního sálu Psychichiatrické nemocnice 
v Kroměříži.
Infoff rmace o službě naleznete na webu www. kromeriz.charita.czcz, www.zahradaada-charita.webnode.cz či na 
sociální síti facebook  
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