JAK NA ŘEŠENÍ NÁVRATU LIDÍ BEZ DOMOVA DO BYDLENÍ?
KONSENSUÁLNÍ KONFERENCE JAKO NÁSTROJ HLEDÁNÍ KONSENSU
Program pracovního semináře
Termín: 27. května 2021, od 13 do18 hodin, platforma Zoom
Cílem tohoto pracovního semináře je zhodnotit proces přípravy, organizace, průběhu a výstupů
konsensuální konference „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých
rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, kterou zorganizovalo Centrum pro sociální a
ekonomické strategie FSV UK 25. a 26. března 2021. Seminář bude rozdělen do dvou relativně
samostatných částí.
V meritorní části bude prezentován a diskutován návrh konsensuálního řešení návratu lidí bez
domova do bydlení představený porotou.
V metodologické části nabídne řešitelský tým projektu ÉTA TL 01000220 zájemcům
(především, ale nikoliv výlučně z řad politiků a úředníků) metodologické zkušenosti z přípravy
a realizace konsensuální konference jakožto nástroje efektivního řešení rozsáhlých
rozhodovacích úloh ve veřejné správě.
Zájemci se přihlásí na celý seminář na webové stránce semináře https://konkon21.fsv.cuni.cz,
ale účastnit se budou moci podle svého zájmu buď obou nebo jen jedné z jeho částí.
13 – 13:15
13:15 –
15:30
13:15 – 14

Úvod: Shrnutí věcných a metodologických výsledků konsensuální
konference
Část meritorní: Návrat lidí bez domova do bydlení

14 – 14:30

Představení výroku poroty
(Výrok bude v předstihu k dispozici na webu semináře)
Diskuse 1 – autoři studií

14:30 – 15

Diskuse 2 – členové týmu

15 – 15:30

Diskuse 3 – účastníci

15:30 – 15:40 Informace o přípravě publikace
„Návrat lidí bez domova do bydlení. Konsensuální konference.“
Přestávka
15:40 – 16
16 – 18:30
16 – 16:20

Část metodologická: Konsensuální konference jako nástroj řešení
rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě
(Podklad bude v předstihu k dispozici na webu semináře)
Rozsáhlá rozhodovací úloha, bariéry a možnosti jejího řešení ve veřejné
správě, diskuse

16:20 – 16:50 Místo konsensuální konference v instrumentáriu dalších
uplatnitelných při řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh, diskuse

metod

16:50 – 17:50 Příprava a realizace konsensuální konference: cíle, prostředky, organizace,
výstupy, diskuse
17:50 – 18.00 Závěry a doporučení

