
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář 

 

Možnosti dlouhodobé a přímé 

péče – pozice České republiky 

v Evropské unii 

 
 

Seminář pořádá Evropská rozvojová agentura, s.r.o. v rámci projektu „Soudobé trendy a 

sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, 

 který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
 
 
 
 
 
 

13. srpna 2014 
 

Café Therapy 
Školská 30, Praha 1 

 
 
 
 
 
 

Registrovat se můžete přes tento odkaz http://goo.gl/JzlMzC či na 

adrese katerina.svobodova@eracr.cz, popř. telefonicky na čísle  

+420 774 455 216 

 

 

http://goo.gl/JzlMzC
mailto:katerina.svobodova@eracr.cz


 

 

 

 

 

Zaměření 

Seminář se bude věnovat problematice dlouhodobé a přímé péče v České republice a 

bude zaměřen primárně na péči rodinnou a komunitní. Cílem semináře je zhodnotit 

současnou nabídku služeb dlouhodobé a přímé péče v České republice a nastínit 

potenciály pro její budoucí vývoj. Prostor bude na semináři věnován teoretickým 

konceptům i praktickým příkladům použití dlouhodobé a přímé péče. 

Předběžný program 

8:45 – 9:00  Registrace účastníků 

9:00 – 9:15 Úvodní slovo 
Kateřina Svobodová, koordinátorka projektu, Evropská rozvojová 
agentura, s.r.o. 

9:15 – 10:30 Reflexe současné praxe dlouhodobé péče, problémy, 
příklady a srovnání ČR/EU/OECD 
Petr Háva, Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních 
věd, University Karlova v Praze 

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu 

11:00 – 11:30 Systémy dlouhodobé péče v zahraničí, příklady ze Skotska, 
Bulharska a Polska 
Kateřina Svobodová, koordinátorka projektu, Evropská rozvojová 
agentura, s.r.o. 

11:30 – 12:15 Péče o blízké, otázka sladění osobního a pracovního života 
pečujících osob, Projekt Nejsme chudinky, jsme hrdinky! 
(CZ.1.04/ 3.4.04 / 88.00315)  
Marie Madejová, ředitelka, Koordinační a informační středisko pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. 

12:15 – 13:00 Dlouhodobá péče v praxi – problémy, poznatky, zhodnocení 
Dagmar Švédová, předsedkyně sdružení,  Klára pomáhá o.s. 

13:00 – 14:00  Oběd 

 

 

 



 

 

 

 

 
14:00 – 14:45 Příklady dobré praxe - práce s biografií, validace, bazální 

stimulace 
Jana Kopecká, vedoucí, Domov pokojného stáří Kamenná 

14:45 – 15:30 Praktické zkušenosti s poskytováním dlouhodobé péče – 
služby a projekty 
Miroslav Prchal, předseda sdružení, Girasole, sdružení pro pomoc a 
rozvoj 

15:30 – 16:15 Mezinárodním partnerstvím k inovaci a rozvoji sociálních 
služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných 
Gabriela Fellingerová, ředitelka místního zastoupení, Centrum pro 
komunitní práci východní Morava 

16:15 – 17:30       Diskuse, ukončení semináře 

 

Během semináře bude promítán film Nejsme chudinky, jsme hrdinky, který byl 
vytvořen během stejnojmenného projektu. 

 

 


