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MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ 
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Mezinárodní konference se koná v rámci projektu Erasmus+ Inclusive Campus Life 2016-1-BE02-KA203-017365.

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union



HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE 
Jak organizovat zaměstnávání lidí s mentálním postižením na vysokých školách? 

Jak zpřístupnit vysoké školy a univerzity lidem s mentálním postižením?
Jak organizovat  buddy systém (systém podpory studentů) pro lidi s mentálním postižením?

Jak zapojit lidi s mentálním postižením do výukových aktivit na vysokých školách?

CÍLE
Tato akce nabídne příležitost prezentovat výstupy projektu ICLife v prostředí Univerzity Palackého v Olomouci (potažmo 
v ČR) a diskutovat o specifikách pracovního uplatnění lidí s mentálním postižením v evropských, národních a místních 
podmínkách. Cílem je posílit pracovníky univerzit a mladé dospělé s mentálním postižením při prosazování inkluzivního 

přístupu ve vysokoškolském prostředí.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?
Univerzitní učitelé, výzkumní pracovníci, odborníci, mladí lidé s mentálním postižením, studenti, dobrovolníci.

Pro přihlášené účastníky je konference zdarma.
Konferenční jazyky: český a anglický jazyk. Tlumočení hlavních přednášek je zajištěno.

Přihlásit se můžete na https://goo.gl/forms/2d1znn3caYEar6eP2 do 5. 10. 2018.
 

Těšíme se na Vaše zkušenosti, výzkumné zjištění a příklady dobré praxe!
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ČTVRTEK 11. 10. 2018 
Témata: Inclusive Campus Life (ICLife), systém podpory lidí se 
specifickými potřebami na UP, zaměstnávání lidí s mentálním 
postižením na vysokých školách, příklady dobré praxe

08:30–09:30 Registrace
09:30–10:00 Slavnostní zahájení konference 
10:00–11:00 Úvodní vystoupení 
11.00–11.30 Coffee break
11.30–12.00 Vyžádané přednášky
12.00–12.30 Diskuse
12.30–13.30 Oběd
13.30–14.30 Vyžádané přednášky
14.30–15.00 Coffee break

15.00–15.30 Diskuse + zhodnocení prvního dne  
konference

18.00–21.00
Vystoupení Divadlo My, Přes divadlo k nám 
(https://divadlomy.webnode.cz/)

Večerní raut

PÁTEK 12. 10. 2018
Témata: buddy systém (systém podpory studentů) pro lidi  
s mentálním postižením, inkluzivní přístup ve vysokoškolském 
prostředí, příklady dobré praxe

08:30–09:00 Registrace
09:00–09:30 Přivítání účastníků konference
09:30–10:30 Vyžádané přednášky (včetně diskuse)
10:30–11:00 Coffee break
11:00–11:30 Vyžádané přednášky (včetně diskuse)
11:30–13:00 Oběd

13.00–15:00

Paralelní sekce 1–3
Sekce 1: Vytvoření pracovních příležitostí 
pro lidí s mentálním postižením na univerzi-
tách
Sekce 2: Zapojení lidí s mentálním 
postižením do života univerzity  
s využitím dobrovolnictví univerzitních 
studentů
Sekce 3: Vytváření inkluzivního campusu na 
UP

15:00–15.30 Závěr konference
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Změna programu vyhrazena.

PROGRAM KONFERENCE



HLAVNÍ PŘEDNÁŠEjÍCÍ
Raf Hensbergen 

zahraniční přednášející sociální pracovník z Belgie s bohatými zkušenostmi v oblasti práce s lidmi s mentálním postižením 

Tatiana Matulayová, Libor Novosad, Zdeňka Kozáková 
z Univerzity Palackého v Olomouci 

jan Šiška 
z Karlovy univerzity 

Lenka Krhutová 
z Ostravské univerzity  

Alena Blažková 
ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.

Romana jakešová 
z Kanceláře veřejného ochránce práv

Petra Francová 
z P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
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