ERA uspořádala v Praze seminář o dlouhodobé péči v EU a v ČR
Evropská rozvojová agentura pořádala dne 13. srpna 2014 v rámci projektu „Soudobé
trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR odborný seminář s podtitulem „Možnosti dlouhodobé a přímé péče – pozice
České republiky v Evropské unii.“
Seminář se věnoval problematice dlouhodobé a přímé péče v České republice a byl
zaměřen primárně na péči rodinnou a komunitní. Cílem semináře bylo zhodnotit
současnou nabídku služeb dlouhodobé a přímé péče v České republice v porovnání s praxí
v Evropské unii a nastínit potenciály pro její budoucí vývoj. Prostor byl na semináři věnován
teoretickým konceptům i praktickým příkladům použití dlouhodobé a přímé péče.
Seminář se uskutečnil v sociálním podniku Café Therapy na Praze 1. Seminář byl zahájen
koordinátorkou projektu Kateřinou Svobodovou, která přítomné informovala o programu
semináře a nadcházejících akcích v rámci projektu. Odbornou část semináře zahájil pan
Petr Háva z Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze. Pan Háva hovořil o reflexi
současné praxe dlouhodobé péče a porovnával situaci v České republice se situací
v mezinárodních uskupeních jako je Evropská unie či Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj. Na jeho vystoupení a vazbu na mezinárodní prostor navázala opět paní
Svobodová z Evropské rozvojové agentury, která přítomné seznámila se systémy
dlouhodobé péče ve Skotsku, Bulharsku a Polsku a s praxí zahraničních partnerů projektu.
Další blok se věnoval konkrétní praxi péče o blízké a problémům spojených s praktickými
aspekty dlouhodobé péče. Nejprve o tomto aspektu hovořila paní Madejová
z Koordinačního a informačního střediska pro osoby se zdravotním postižením, která
představila projekt „Nejsme hrdinky, jsme hrdinky“, který se zabývá podporou pečujících
osob. Odbornou část projektu a výzkum, který se v rámci něhož uskutečnil, představila paní
Radka Dudová z Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Výzkum se zaměřil
na otázku sladění soukromého a pracovního života pečujících osob, konkrétně maminek
pečujících o své postižené děti. Druhý pohled v této souvislosti představila paní Švédová,
zakladatelka sdružení Klára pomáhá, nabízející poradenství a konzultaci pečujícím osobám
týkající se dlouhodobé péče, která hovořila převážně ze své vlastní zkušenosti.
Odpolední část semináře zahájila paní Radka Kopecká, vedoucí Domova pokojného stáří
Kamenná, která představila příklady dobré praxe v oblasti jednotlivých aspektů práce se
seniory a nesoběstačnými osobami. Paní Kopecká se ve svém příspěvku zaměřila na práci
s biografií a na takové postupy jako je validace či bazální stimulace. Pan Miroslav Prchal ze

společnosti Girasole hovořil o poskytování dlouhodobé péče v regionu Hustopečsko, o
zapojování do komunitního plánování sociálních služeb v regionu a o vzdělávání
dobrovolníků a jiných neformálních pečovatelů v oblasti poskytování dlouhodobé péče.
Paní Fellingerová z CpKP východní Morava prezentovala projekt „Mezinárodním
partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení
nezaměstnaných“ zabývající se kromě jiného realizací kvalifikačního kurzu pracovník
v sociálních službách pro osoby nezaměstnané a realizací vzdělávacích seminářů pro
vedoucí pracovníky neziskových organizací.
Celý seminář provázela živá diskuse evokující zájem o danou problematiku a o přenos
zahraničních zkušeností v oblasti dlouhodobé péče do České republiky.

