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23. dubna 2012 od 9:00 hod. 
v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 

zasedací místnost č. 174 v 1. patře

Konference se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje
pana Milana Chovance.

 



Konference se koná v rámci projektu Podporované vzdělávání žáků s duševním 
onemocněním v Plzeňském kraji, který realizuje Ledovec, o. s. a v jehož rámci se 
v Plzeňském kraji jako v prvním kraji ČR poskytuje služba podporované vzdělávání 

– multidisciplinární podpora studentů, u kterých se během studia vyskytnou
psychické potíže nebo onemocní duševní chorobou. 

V rámci konference budou představeny výsledky více než pětileté práce na poli 
podporovaného vzdělávání v Plzeňském kraji. Cílem setkání je společná diskuse 
zúčastněných nad vizí rozvoje podporovaného vzdělávání v následujících letech. 

Vzácným hostem konference bude profesor Lies Korevaar z Univerzity
v Groeningenu (NL), který je „duchovním otcem”

podporovaného vzdělávání v Evropě. 

Prof. Lies Korevaar, PhD.

Profesor rehabilitace na Hanze
University Groeningen

v Holandsku, expert v oblasti psy-
chosociální rehabilitace, vedoucí 
Výzkumného centra rehabilitace 
v Groeningenu. Je mezinárodně 
uznávaným odborníkem v oblasti 
podporovaného vzdělávání lidí

s duševním onemocněním.
Zasloužil se o zavedení nástrojů

a metod podporovaného vzdělávání 
do praxe v několika zemích světa. 

Je zapojen do mezinárodních 
projektů, učí a přednáší na
univerzitách i konferencích
v Holandsku a v zahraničí.

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

Zakladatel a ředitel Ledovce,
neziskové organizace,
která poskytuje služby

psychosociální podpory lidem
s duševním onemocněním

v Plzeňském kraji. 

Bývalý středoškolský učitel,
iniciátor služby podporovaného 
vzdělávání v plzeňském regionu. 



 PROGRAM:

9:00 Prezence účastníků
9:30 Zahájení konference, zdravice

I. blok
9:45 „Podporované vzdělávání v Evropě”

– Lies Korevaar
(anglicky, bude tlumočeno do češtiny)

Přestávka na kávu 

II. blok
11:00 „Podporované vzdělávání
v Plzeňském kraji – současnost”

– tým Podporovaného vzdělávání Ledovec
a členové podpůrné sítě

III. blok
11:45 „Podporované vzdělávání – vize pro budoucnost”

– moderuje Martin Fojtíček

Kuloárové diskutování s občerstvením



Podporované vzdělávání Ledovec
Mozartova 1, 323 00 Plzeň – Bolevec
telefon: 774 321 520, 377 429 616
e-mail: normalnestuduju@volny.cz

www.normalnestuduju.cz         www.ledovec.cz


