Hogy is van ez?

20 év

IX. Országos Szociális Szakmai Konferencia

2013. november 7-8.
Hotel Helikon
Keszthely, Balatonpart 5.

A Konferencia támogatói és szervezői:




Baptista Szeretetszolgálat
Magyar Református Szeretetszolgálat
Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség
közhasznú egyesület (SzOSzAK.eu)
 Szent Lukács Idősek Otthona - Hévíz

A kon fe ren c ia p r o g r am j a
2013. november 7.
(levezető elnök: Nyitrai Imre, elnök, SzOSzAK,
volt helyettes államtitkár)

9.00-10.45

Regisztráció

10.45-11.10 Konferencia megnyitása
Köszöntők
A konferencia első napjának valamennyi előadása az idén húsz éves ágazati
jogszabályról, a „szociális törvényről” szól, bemutatva annak keletkezését,
használhatóságát, szerepét és ellentmondásait.

11.10 - 11.45 Így született…
Előadó: Lakner Zoltán PhD
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
volt kormánybiztos és helyettes államtitkár

11.50 - 12.25 Szociális törvény és jogérvényesülés
Előadó: Dr. Borza Beáta
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
főosztályvezető

12.30–13.10 Jogszabályok és a valóság
Előadó: Czibere Károly
Magyarországi Református Egyház,
Szeretetszolgálati Iroda vezetője
13.30- 14.50 Ebédszünet, kávészünet

15.00-15.35 Jogalkotás, jogkövetés a gyakorlatban
Előadó: Ghyczy Gellért
Baptista Szeretetszolgálat,
főmunkatárs

15.40 - 16.20 Törvény és valóság
Előadó: Vecsei Miklós
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
alelnök

16.20 -17.00 A magyar szociálpolitika szabályozása húsz év tükrében
- kerekasztal beszélgetés a konferencia előadóival
(moderátor: Nyitrai Imre)
kb. 17.00

Első nap zárása

kb. 19.00

vacsora és esti program

(Az előadások között - hagyományaink szerint - biztosítunk időt arra, hogy az
elhangzottakhoz kapcsolódó kérdéseket tehessenek fel a résztvevők. Az
észrevételek, kérdések, felvetések és meglátások megfogalmazására azonban a
záró részben, a kerekasztal-beszélgetés során is alkalmat adunk a tisztelt,
érdeklődő kollégáknak.)
Fontos információ: a korábbi évek konferenciáinak az anyagai (az ideivel együtt)
megtalálhatóak az egyesületünk honlapján is: www.szoszak.eu. A Konferencia
létrejöttéhez – 2010 óta – egyetlen állami és/vagy önkormányzati támogatást sem használtunk
fel, persze nem is kaptunk, s azt csupán a szakmai érdeklődés tartja életben…

2013. november 8.
(moderátor: Szabó János, MACsGyOE alelnök)

10.00 - 10.35 A szociális törvényen túl: gyermekvédelem
Előadó: Dudás Zoltán
Országúti Ferences Plébánia Karitász csoport vezetője
diakónus

10.40 - 11.15 A szociális törvény „kibontása”: fogyatékosságügy
Előadó: Pordán Ákos
Kézenfogva Alapítvány
ügyvezető

11.30–13.10 Jövőképek
kerekasztal-beszélgetés

a parlamenti pártok szakértőinek
részvételével, azzal a céllal, hogy a szakma képviselői, szakemberi
megismerhessék az országgyűlési, EU-parlamenti és önkormányzati
választásokra készülő politikai erők elképzelését az ágazatunk
jövőjéről

13.15 – 13.25

Az elhangzottak összefoglalása (Szabó János)

13.25 – 13.30

A szakmai konferencia zárása (Nyitrai Imre)

kb. 13.30 - 14.30 Ebéd

