
 

 

 

 

ERA uspořádala v Karlových Varech seminář o budoucnosti 

sociálních inovací 

Evropská rozvojová agentura pořádala dne 25. června 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 Budoucnost sociálních inovací v dlouhodobé a 

přímé péči v ČR.  

 Seminář se uskutečnil v Karlových Varech v prostorách hotelu Lafonte, který zároveň 

zajišťoval catering na akci. Semináře se zúčastnili zástupci neziskových a příspěvkových 

organizací poskytujících sociální sužby v regionu. Cílem bylo informovat účastníky o 

zahraniční praxi a novinkách v oblasti dlouhodobé a přímé péče, konkrétně o nové praxi 

v péči o seniory, v péči o osoby se zdravotním postižením, o využití dobrovolníků v sociální 

péči a o nových trendech v oblasti sociálního podnikání.  

Seminář zahájila koordinátorka projektu Kateřina Svobodová, která přítomné seznámila 

s programem a se zahraničními zkušenostmi získanými v projektu. Na tento příspěvek 

navázal pan Martin Synkule, taktéž z Evropské rozvojové agentury, který hovořil o 

možnostech financování sociálních inovací a představil možnosti pro neziskové a 

příspěvkové organizace. 

Po přestávce na kávu následovala blok věnující se transformaci péče a novým trendům 

v péči o seniory. Tyto poznatky přednesla účastníkům paní Radka Müllerová. Dále byli 

účastníci semináře seznámeni se zajímavým konceptem bazální stimulace, který usnadňuje 

péči o seniory a u seniorů probouzí různé pocity a vjemy, a s novými koncepty péče o 

mentálně postižené občany. Tuto část představila paní Soňa Škvareninová z Domova 

seniorů SKALKA v Chebu. Na tento příspěvek navázala paní Petra Lhotáková 

z občanského sdružení Joker o.s., která se zaměřila na sociální začleňování osob se 

zdravotním postižením a zkušenosti své organizace s touto oblastí.  

Po přestávce na oběd následoval blok věnovaný konkrétním aspektům inovací v dlouhodobé 

péče, a to rozvoji dobrovolnictví a sociálního podnikání. O své zkušenosti se podělila paní 

Žaneta Salátová z Dobrovolnického centra Vlaštovka a paní Romana Trutnovská ze 

společnosti INSTAND. Obě organizace se snaží o podporu trendu dobrovolnictví na 

Karlovarsku, s menšími či většími úspěchy.  
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Dobrovolníkem v oblasti sociálních služeb se může stát každý, kdo má zájem a chuť 

pomáhat. Zájemci se mohou přihlásit do programu Vlaštovka či do Dobrovolnického 

programu DOHROMADY pro spolupráci s osobami se zdravotním postižením či do nového 

Dobrovolnického programu pro seniory žijící v zařízení ústavní péče. 

Sociální podnikání provozuje na Karlovarsku několik společností, kromě občanského 

sdružení Joker také obecně prospěšná společnost Srdce a čin, kterou vede pan Petr Beránek. 

Účastníci semináře měli možnost diskutovat s přednášejícími o konceptu sociálního 

podnikání, jeho výhodách a stinných stránkách a podmínkách v České republice. Zároveň 

měli účastníci možnost srovnat současnou praxi se situací ve Skotsku a nechat se inspirovat 

zahraničními zkušenostmi. 

Obsah semináře se mezi účastníky setkal pouze s kladnými ohlasy a je důkazem toho, že o 

problematiku sociálních inovací je zájem také v českých regionech a městech. Další 

semináře v rámci projektu se uskuteční o prázdninách, dne 16. července v Domě 

národnostních menšin na Praze 2 a dne 13. srpna v Café Therapy na Praze 1.    
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