
ANOTACE A CV ŘEČNÍKŮ  

Mgr. Tomáš Kolondra

CV: Je pedagogem - deset let pracoval ve školství. V sociální sféře, konkrétně v Armádě spásy, pracuje již více
než patnáct let. Na manažerské pozici rozjížděl několik nových projektů, v přímé práci se posledních devět let
věnoval klientům v adiktologických službách a v současné době je ředitelem sociálních služeb Armády spásy v
Havířově. Krom toho je zapojen do interního vzdělávání zaměstnanců Armády spásy. 

Název příspěvku: "Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš"

Anotace: Jestliže vycházíme z předpokladu, že rčení "co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš" vychází ze
zkušenost a má obecnou platnost,  pak je třeba zamyslet se seriózně nad skutečnost, že v současné době
využívají služby azylových domů a nocleháren velkou měrou právě mladí lidé na začátku svého produktvního
života. S určitou mírou nadsázky by se dalo říci, že tyto sociální služby jsou tak pro ně do jisté míry školou
života.  Může mít  tato  škola  života  pro mladé lidi  fatální  důsledky s ohledem na jejich budoucnost  (práce,
bydlení, vztahy, jiné sociální vazby, vnímání smyslu bytí…) Má nárůst mladých lidí ve službách pro lidi bez
domova důsledky a vliv na způsob práce zaměstnanců v přímé práci či efektvitu jejich práce) Ovlivňuje tato
skutečnost klima mezi lidmi bez domova) Jak a proč vůbec reagovat na tento fenomén)
___________________________________________________________________________________________

Mgr. Přemysl Mikoláš

CV: Přemysl Mikoláš je psycholog a terapeut v Dětském domově se školou v Těrlicku. Je úspěšným absolventem
jednooborové psychologie a uceleného, akreditovaného psychoterapeutckého výcviku MZ ČR v Transformační
systemické terapii dle Virginie Satrové. Ve své soukromé praxi spolupracuje se spolkem ADAM – autstcké dět
a  my  z  Havířova,  Centrem  terapie  autsmu  Praha.   Od  roku  2010  vede  podpůrné  skupiny  pro  pečující  v
Moravskoslezském kraji a od roku 2016 také v Libereckém kraji.

Název příspěvku: „Společná podpora sebeúcty mladých lidí v insttucionální péči v kontextu autsmu“

Anotace:  Příspěvek  se  zabývá  možnostmi  podpory  sebeúcty  mladých  lidí  v  insttucionální  péči  v  kontextu
autsmu. Mladí lidé jsou "odloučení" od svých rodin cestou rozhodnut soudu na   "ostrov" Dětský domov se
školou v Těrlicku v beznadějí, že jejich život nemá smysl. Smysl podpůrné terapeutcké péče je znovu nalezení
smyslu života a podpora sebeúcty těchto "odloučených". Zdrojem hledání smyslu života a podpora sebeúcty,
může být setkání s autstckou jinakost člověka.
___________________________________________________________________________________________

Mgr. Jan Kadlec

CV:  Jan Kadlec se zabývá tématem bezdomovectví od roku 1997, kdy začal pracovat pro organizaci NADĚJE.
Věnoval se přímé práci s lidmi na ulici,  administraci projektů a personalistce. Od roku 2013 zastává pozici
oblastního ředitele NADĚJE v Praze, která se zaměřuje na sociální a zdravotní služby pro lidi bez domova.

Název příspěvku: „NDC pro mladé – specifka této cílové skupiny, chybějící návazné služby Naděje“

Anotace:  Podpora mladých lidí bez domova nabízená pražskou pobočkou NADĚJE v nízkoprahovém denním
centru  a  v  rámci  socioterapeutckých  aktvit.  Bariéry  při  využívání  pobytových  služeb  a  nalezení  možných
východisek.
___________________________________________________________________________________________

Leif Öberg

CV:  Major  Leif  Öberg je  zodpovědný za vývoj  a  výzkum sociální  práce v  Armádě spásy,  sídlí  na  Územním
velitelství ve Švédsku. Major Öberg má vzdělání důstojníka Armády spásy (pastora… a bakalářský ttul v Sociální
vědě a Sociální práci se specializací na Diakonii. Důstojníkem Armády spásy je od roku 1986 a po většinu času
měl tu výsadu pracovat s mladými lidmi, vedoucími mladých, pečovat o mladé lidi se sociálními problémy, a



problémy s chováním. Mimo to po dlouhou dobu pracoval na rozvoji zodpovědnost za sociální práci v Armádě
spásy. V minulém roce se zaměřil především na vyhledávání příležitost k rozvoji aktvit zaměřených na mladé
uprchlíky ve věku 18-21 let. Tato skupina je zvlášť vystavena rizikům bezdomovectví, alkoholismu, drogových
závislost a kriminality. 

Název příspěvku: „Výzvy v práci s mladými uprchlíky zasaženými bezdomovectvím.“

Anotace: Výzvy v práci s mladými uprchlíky zasaženými bezdomovectvím.
___________________________________________________________________________________________

Gabriel Tshidimu

CV:  Gabriel  Tshidimu  je  poradce  mladých  u  Armády  spásy  ve  Vårby  Gård,  které  se  nachází  v  jižní  část
Stockholmu, hlavního města Švédska. Gabriel Tshidimu v této oblast pracuje asi deset let. Poslední tři roky
pracuje jako poradce v rámci Armády spásy. Mezi jeho zodpovědnost patří vytváření bezpečného prostoru, kde
by mohli mladí trávit čas a růst. Pracuje s mladými individuálně, aby jim mohl pomáhat s jejich vývojem a plným
rozvinutm jejich potenciálu nebo nadání. Je v kontaktu s jejich rodiči nebo zákonnými zástupci a připravuje
mladým  individuální  plány,  které  usnadňují  jejich  rozvoj.  Udržuje  kontakt  s  jejich  školami,  aby  jim  mohl
pomáhat a motvovat je ke vzdělání.

Název příspěvku: „Zkušenost s programem pro mladé lidi ohrožené bezdomovectvím.“
 
Anotace:  Zkušenost s programem pro mladé lidi ohrožené bezdomovectvím. Pan Tshidimu vede programy,
které nazýváme “Life Class”. Jsou to programy, kde skrze zážitkovou výuku vybavují  mladé lidi nástroji  pro
zvládání  různých  obtží  v  životě.  Jako  trenér  asistuje  při  fotbalových  trénincích.  Ve  společnost aktvně
vyhledávají mentory, kteří by se hodili k různým účastníkům programu organizace, mezi rodiči, nebo v církvích. 
Spolupracuje s dalšími organizacemi působícími v práci s mladými, aby mohl otevřít další příležitost a vytvářet
bezpečné a konstruktvní prostředí, kterého by mohli být mladí součást. Vytváří mnoho příležitost pro mladé
lidi, aby se mohli pozitvně zapojit do společnost.
___________________________________________________________________________________________

MUDr. Petr Popov, MHA,

CV: MUDr. Petr Popov, MHA, vystudoval medicínu na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
(1987… a dále se specializoval v psychiatrii (I. a II. atestace… a v oboru léčení alkoholismu a jiných toxikománií. Je
kvalifkovaným psychoterapeutem a supervizorem; absolvoval experienciální výcvik v dynamicky orientované
skupinové psychoterapii  (SUR…,  Bálintovský  výcvik  a  výcvik  v  integratvní  supervizi,  akreditovaný Evropskou
asociací  pro  supervizi.  Lékařskou  praxi  zahájil  u Apolináře  -  Protalkoholním  oddělení  Fakultní  nemocnice
v Praze 2, pokračoval na Psychiatrické klinice Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. Od roku
1995 do roku 2011 byl primářem Oddělení léčby závislost Všeobecné fakultní nemocnice v  Praze a od roku
2012 je primářem Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze.  Vedle  klinické  práce  se  dlouhodobě  věnuje  profesní  přípravě  lékařů  a  adiktologů  v  oboru  léčby
závislost, je vedoucím Subkatedry návykových nemocí Insttutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je
zakládajícím členem a současným předsedou Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnost J. E.
Purkyně.

Název příspěvku: „Služby pro mladé lidi, kteří mají problém s návykovými látkami.“

Anotace: Téma Služby pro mladé lidi, kteří mají problém s návykovými látkami. Součást Kliniky adiktologie „U
Apolináře“  v Praze  je  od  roku  1967  specializované  pracoviště  –  „Středisko  pro  dět a  mládež“,  aktuálně
„Středisko pro psychoterapii  a  rodinnou  terapii“  (SPaRT….  Toto  středisko  navazuje  na tradici  protalkoholní
poradny  pro  mladistvé,  založené  v Apolináři  MUDr.  Mečířem  v roce  1957.  Konečně  v roce  2015  vznikla
v Apolináři „Adiktologická ambulance pro dět a dorost“ (ADDA….  Obě pracoviště (SPaRT, ADDA… se zabývají
prevencí  a léčbou závislost na návykových  látkách a jiných zdraví  škodlivých návyků.  Motvace se  obvykle
označuje  za  klíčový  prvek  v léčbě  a  také  v prevenci  závislost,  přitom  podstatná  část  naší  klientely  je
nemotvovaná,  případně dokonce v různém stupni odporu vůči terapii,  resp. preventvním aktvitám. A o čí



motvaci vlastně jde – motvaci dět, jejich rodičů, někoho dalšíhoí) Ve sdělení přináší autor „apolinářské“
zkušenost s motvací v prevenci a léčbě závislost.

Ing. Zdenka Marková
CV: V současné  době  pracuje  jako  odborná  referentka  v oddělení  insttucionální  výchovy  a  prevence
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Do její gesce spadá metodická, odborná, organizační činnost a
řízení  sítě  zařízení  ústavní  a  ochranné  výchovy  (jmenovitě  Jihomoravský  kraj,  kraj  Vysočina,  Zlínský  kraj,
Diagnostcký ústav Praha 4, Výchovný ústav Jindřichův Hradec a Brandýs nad Orlicí… a metodické řízení sítě
dětských domovů. Má rovněž dlouholeté pracovní zkušenost na pozici sociální pracovnice a zástupce vedoucí
z terénní a pobytové služby v Azylovém domě pro matky s dětmi.

Název příspěvku: „Shrnut nejdůležitějších témat v oblast ústavní a ochranné výchovy.“

Anotace: Účastníci  budou seznámeni se systémem poskytování  výchovy a vzdělávání  v zařízeních ústavní  a
ochranné výchovy v působnost resortu školství  – s  aktuálními trendy a statstkami. Budou jim představeny
hlavní priority Plánu koncepce rozvoje a transformace sítě zařízení insttucionální výchovy v působnost MŠMT
na příslušné období, jehož hlavním cílem je zefektvnění činnost sítě zařízení ústavní a ochranné výchovy a
preventvně  výchovné  péče  v působnost resortu  vycházející  z  relevantních  údajů  souvisejících  s kvalitou,
znalost a průběžnou aktualizací reálného stavu zařízení, fnančních nákladů na provoz a investce do oprav a
úprav zařízení, včetně personální standardizace (kvantfkace i kvalitatvního nastavení…. Představeny současně
budou  aktuální  trendy  v jednotlivých  typech  zařízení.  Pojmenována  budou  silná  i  slabá  místa  současného
systému zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
___________________________________________________________________________________________

Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

CV: Vystudovala jednooborovou psychologii na flosofcké fakultě UK a jednooborovou biologii se specializací na
genetku na přírodovědecké fakultě UK. Na Husitské teologické fakultě vyučuje psychologii. Profesně se zabývá
lidmi, kteří mají zdravotní či sociální problémy.
Název příspěvku: „Jací jsou lidé bez domova ve středním věku.“

Anotace: Příspěvek představí studii o specifckých problémech u lidí bez domova ve středním věku (konkrétně u
skupiny 37-52 let starých… a faktory chronifkace bezdomovectví u této věkové skupiny. 
___________________________________________________________________________________________

PhDr. Ladislav Csémy

CV: PhDr.  Ladislav  Csémy,  psycholog,  působí  v  Národním  ústavu  duševního  zdraví  jako  vedoucí  Centra
epidemiologického  a  klinického  výzkumu  závislost.  Jeho  profesní  zájmy  zahrnují  psychologické  a  socio-
medicínské aspekty závislostního chování, psychiatrickou epidemiologii a psychologii zdraví. Publikoval články v
mezinárodních  i  domácích  odborných  časopisech,  autorsky  se  podílel  na  více  než  deset monografích.
V Psychiatrickém  centru  Praha  a  na  Husitské  teologické  fakultě  UK  se  účastnil  výzkumných  projektů
zaměřených na mladé bezdomovce a bezdomovce ve středním věku.

Název příspěvku: „Srovnání jednotlivých skupin lidí bez domova.“

Anotace: Příspěvek bude mít charakter kvanttatvní srovnávací studie, kde pan Csémy bude prezentovat 
výsledky z posledního dotazníkového šetření na 400 lidí bez domova různých věkových skupin.
___________________________________________________________________________________________

Jakub Marek, Ph.D.

CV: Pracuje s cílovou skupinou bezdomovci od roku 2007. Je členem výzkumného týmu Vagnerová, Csémy a
Marek, se kterým realizuje již druhý výzkumný projekt dotýkající se bezdomovectví. Doktorské studium ukončil
v roce 2015 a tématem disertační práce byli Mladí lidé bez domova. 

Název příspěvku: „Mladý bezdomovec nezvládá vstup do života.“



Anotace: Příspěvek bude popisovat nejzajímavější  výsledky studie o mladých bezdomovcích z roku 2010 až
2012 a dále jakým způsobem se vyvíjel život některých respondentů až do roku 2018.
___________________________________________________________________________________________

PhDr. Pavel Pěnkava

CV: PhDr. Pavel Pěnkava pracuje od roku 1994 jako sociální kurátor pro Prahu 1. Za tuto dobu si vytvořil mezi
lidmi bez domova velkou pověst. Má mnoho aktvit a většina se jich dotýká bezdomovectví. Nyní se výzkumně
věnuje seniorům bez domova a přednáší na ETF UK sociální práci. 

Název příspěvku: „Sociální aspekty u seniorů bez domova.“

Anotace: Senioři  mezi  bezdomovci  jsou  a  kupodivu  se  svým  životním  stylem  vymykají  ostatním  věkovým
skupinám. Jde o lidi, kteří nemají příliš možnost, jak jinak přežívat. O jejich životním stylu a životních osudech
bude příspěvek Pavla Pěnkavy.
___________________________________________________________________________________________

Mgr. Hana Daňková

CV: Mgr. Hana Daňková je členkou Sociologického ústavu Praha. Absolvovala magisterské studium antropologie
na Fakultě humanitních studií UK, kde pokračuje v rámci doktorského studia. V diplomové práci o Kolektvním
domě  v Litvínově  se  zabývala  vztahem  pamět a  prostoru,  v  disertačním  projektu  se  věnuje  percepci
proměnlivost těžební  a  potěžební  krajiny severozápadních  Čech místními  obyvateli.  Zde bude prezentovat
výzkumný projekt HOBOhemia. 

Název příspěvku: „Hobo Bohemia – shrnut výsledků.“

Anotace: Na konferenci  bude prezentovat  výsledky výzkumného projektu HOBOhemia s ohledem na různé
věkové skupiny. Tento projekt zkoumal pohyb a životní styl lidí bez domova ve dvou českých městech. 
___________________________________________________________________________________________

PhDr. Tomáš Klinecký

CV: PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, sedm
let pracoval jako sociální kurátor pro dospělé na Praze 3. Již přes patnáct let se věnuje problematce osob bez
přístřeší. Je spoluautorem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP v letech 2013 - 2015 a
2016 - 2018 a spoluautorem Koncepce řešení problematky bezdomovectví v Praze v letech 2013 - 2020.

Název příspěvku: „Koncepce služeb pro lidi bez domova Praha.“

Anotace: Příspěvek se bude dotýkat koncepce sociálních služeb pro lidi bez domova v Kraji Praha.
___________________________________________________________________________________________

Daniel Prokop

CV: 

Název příspěvku: „Vliv nekvalitního bydlení na dět a jak s tm bojovat (příklady dobré praxe…“

Anotace: 



WORKSHOPY – APLIKACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 31. 5. 2018  

moderátor: Jakub Marek Ph.D.

Anotace: Lze výsledky výzkumu aplikovat do praxe sociální práce anebo to jsou tak dva vzdálené světy, které se
nikdy nepotkají. To zkusíme na poli cílové skupiny, jakou jsou bezdomovci na čtyřech souběžných workshopech.
Každý workshop sleduje jiný druh služeb Terénní, ambulantní, pobytové a pomoc v rámci úřadů. Workshopy
vedou zkušení pracovníci s dlouholetou praxí. 

Workshop „Aplikace výsledků výzkumů na praxi v pobytových službách“
Mgr.  Inka Králová, vedoucí  přímé práce pro azylový dům, Armáda spásy.  Po ukončení  studia  v  roce 2009
pracuje v Armádě spásy v azylovém domě, jehož cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší starší 18 let.

Workshop „Aplikace výsledků výzkumů na praxi v terénních programech“
Aleš Strnad,  DiS. -  problematce bezdomovectví  se  věnuje  od roku 2000. Zastával  pracovní  pozice  sociální
pracovník,  vedoucí  nízkoprahového  denního  centra  pro  mladé  dospělé  NADĚJE  Bolzanova  i  vedoucí
nízkoprahového denního centra NADĚJE U Bulhara, zároveň i vedoucí terénního programu NADĚJE - tuto pozici
zastává nadále. V rámci praxe absolvoval zahraniční stáže v Dánsku, Norsku a Maďarsku. Je spoluautorem knihy
Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb. 

Workshop „Aplikace výsledků výzkumů na praxi v nízkoprahových službách“
Mgr. Hana Štěpánová vede pro Charitu nízkoprahové denní centrum v Pernerově ulici v Praze. Dlouhodobě
pracuje ve službách pro lidi bez domova. 

Workshop „Aplikace výsledků výzkumů na praxi na úřadech“ 
PhDr. Pavel Pěnkava pracuje od roku 1994 jako sociální kurátor pro Prahu 1. Za tuto dobu si vytvořil mezi lidmi
bez domova velkou pověst. Má mnoho aktvit a většina se jich dotýká bezdomovectví. Nyní se výzkumně věnuje
seniorům bez domova a učí na ETF UK sociální práci. 


