
pohledů 
na lidskou důstojnost 
v sociální práci5

Termín: 17. 3. 2015 

Místo konání: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha

Program:

09.00  –  10.00 Prezence účastníků 
10.00 – 10.30 Úvodní slovo
10.30 – 11.00 Bc. Jan Milota – IQ Roma Servis, o.s.
11.00 – 11.30 Mgr. Petra Kutálková – La Strada Česká republika, o.p.s.
11.30 – 11.45 Pauza
11.45 – 12.15 Mgr. et Ing. Matěj Lejsal - Domov Sue Ryder, o.p.s.
12.15 – 12.45 PhDr. Pavel Pěnkava - Úřad Městské části Praha 1
12.45 – 13.15 Pauza
13.15 – 13.45 Jakub Šlajs, DiS. - Česká asociace streetwork, o.s.
13.45 – 14.00 Závěrečné slovo, ukončení

Jan Milota se zabývá hlavně tématem vyloučení z bydlení. Staví na principu, že bezdomovectví by se mělo řešit poskyt-
nutím domova – podpora v ostatních oblastech má smysl, pokud je zajištěno důstojné bydlení. Věnuje se také prosazování 
inkluzivního vzdělávání romských dětí a podpoře rodin při návratu dětí z institucionální péče. Těmto tématům se věnuje  
v IQ Roma servis o.s. a v Platformě pro sociální bydlení. 

Petra Kutálková vystudovala sociální práci na Filosofické fakultě Univezity Karlovy, nyní dokončuje studium veřejné  
a sociální politiky na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. Zabývá se sociální prací s lidmi v krizových životních situacích  
a/nebo s lidmi z marginalizovaných skupin. Více než deset let pracovala v organizaci La Strada ČR s lidmi, kteří byli obchodovaní  
a vykořisťovaní. V současné době se věnuje převážně výzkumné a analytické činnosti.

Matěj Lejsal vystudoval podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze a sociální politiku a sociální 
práci na Univerzitě Karlově v Praze. Nyní pracuje jako ředitel Domova Sue Ryder, o.p.s. (poskytovatel sociálních služeb pro seniory) 
a přednáší ekonomii a systémy sociální a zdravotní péče na katedře řízení a supervize Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Pavel Pěnkava od roku 1994 pracuje jako sociální kurátor pro Prahu 1. Vzhledem k poloze této centrální městské 
části, tvoří jeho klientelu převážně lidé bez domova. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval současně i v Poradně pro os-
oby bez přístřeší pod Městským centrem sociálních služeb a prevence Praha. Mimo úkoly svěřené výkonem státní správy  
se u osob bez přístřeší dlouhodobě zaměřuje na využívání metody socioterapie v reintegračním procesu. Je 2. místopředsedou 
Společnosti sociálních pracovníků ČR.

Jakub Šlajs vystudoval vyšší odbornou školu sociálně právní, ve své předchozí praxi se zabýval nízkoprahovou sociální prací, zej-
ména  s lidmi bez domova. V současné době pracuje v České asociaci streetwork, o.s., kde  má na starosti projekt Streetwork pro děti 
a mládež zaměřený na tréninkové zaměstnávání mladých lidí a mobilní terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách, a na Krajském 
úřadě Středočeského kraje jako kontrolní pracovník pro preventivní sociální služby. 

Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/04.00015, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 


