
 

 

 

Konference 

 „Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti k podpoře aktivizace 

územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení regionálních a místních akčních 

plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ 

Datum a čas: 

čtvrtek 16. září 2010 od 9,00 hodin  

Místo: 

 Vyšehradská 320 / 49,  Praha 2 – Nové Město. 

 

 

Program  konference 

8,30  –  9,00 Prezence účastníků 

9,00  -   9,30 Zahájení  a proslovy hostů 

                            JUDr. Štefan Čulík – vedoucí oddělení sociálního začleňování MPSV 

 

9,30 – 10,05 1. Blok   Finanční gramotnost a  Rok 2010 -  Evropský rok boje proti chudobě a  

                             sociálnímu vyloučení                   

9,30  –  9,45  Právní dopady finanční negramotnosti 

                             JUDr. Radek Ondruš - advokát 

9,45 – 9,55        Sociální  vyloučení jako důsledek finanční negramotnosti 

                             Ing. Josef Machalíček - předseda - Občanská poradna Plzeň, o. s.                               

9,55 – 10,05       Finanční  gramotnost v praxi 

                              Ing. Bc. Ivan Noveský - předseda představenstva - COFET, a. s. 

 10,05 - 10,30      Přestávka, občerstvení  

 

 



                                                                                               

Projekt je realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropským společenstvím, v rámci realizace 
Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice. 

 

10,30 –  11,00 2. blok    Panelová diskuze 

                          Praktické zkušenosti z oblasti akčních plánů boje proti chudobě   

- pohled územní samosprávy i neziskového sektoru     

               Zástupci samosprávy  

                           Zástupci neziskových organizací: 

                           RNDr. Robert Gamba  – ředitel - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje     

                           Mgr. Ladislav Nevrkla   - ředitel - Dům na půli cesty Pohořelice    

                           Mgr. Lenka Černá                          - Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem 

                             

 

11,00 – 11,10   Závěry z panelové diskuze 

 

11,10 – 11,35 Přestávka 

 

 

11,35 – 12,10 3. blok    Úloha státní a územní správy při prevenci sociálního vyloučení 

11,35  - 11,45    Finanční gramotnost a zodpovědnost   územní státní správy 

                            Ing. Zdeněk Černovský, PhD.  - předseda správní rady- Občanské sdružení Cesta  

                            integrace                     

11,45  –  12,10  Metodika pro vzdělávání finanční gramotnosti pro krajské, městské a obecní úřady 

                            Mgr. Jaromíra Kotíková – Výzkumný ústav   práce  a  sociálních věcí, metodik  

                            projektu MŠMT – Finanční gramotnost pro dětské domovy                                                                                                                 

12,10 – 12,30  Závěry konference 

12,30 – 13,40   Občerstvení  

 

 

 

 


