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Závěrečná konference projektu 

„Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ 

 

V pondělí dne 8. září 2014 proběhla v budově Akademie věd České republiky v Praze 

mezinárodní závěrečná konference projektu Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti 

dlouhodobé a přímé péče (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), financovaného z operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.  

Cílem konference bylo oficiálně zakončit dvouletý mezinárodní projekt a představit výstup 

projektu. Projekt byl na konferenci zhodnocen a byly analyzovány výstupy z jednotlivých 

odborných workshopů. 

Konference se aktivně zúčastnili zástupci českých a zahraničních partnerů projektu a 

experti ze sociální sféry. Konference byla hojně navštívena, akce se celkem zúčastnilo více 

než 70 osob z řad poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací, příspěvkových 

organizací, zástupců samosprávných celků a pečujících osob.  

Po slavnostním zahájení konference představila přítomným koordinátorka projektu 

Kateřina Svobodová z Evropské rozvojové agentury projekt a jeho strukturu včetně 

partnerů a dané téma zasadila ho do současného kontextu. Po úvodních prezentacích 

následovaly příspěvky dvou českých odborníků. Jako první se ujala slova paní Hana 

Jenčková z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která hovořila o inovaci kvality sociálních 

služeb v souvislosti s dlouhodobou péčí, o dilematech, rizicích a trendech v oblasti 

dlouhodobé péče v České republice. 

Druhým osloveným expertem, který na konferenci se svým příspěvkem vystoupil, byl pan 

Zdeněk Kalvach, geriatr a gerontolog, který se ve své prezentaci zaměřil na aspekt stárnutí 

populace a dlouhověké společnosti. Oba vystupující sklidili mezi posluchači veliký a 

zasloužený potlesk.  

Po přestávce na kávu následoval blok, ve kterém se představili jednotliví čeští partneři. 

Kateřina Svobodová zastupující organizátora akce zhodnotila všechny projektové akce, 

zdůraznila jejich přínos a krátce pohovořila o jednotlivých zajímavých příkladech 

zahraničních inovací v oblasti dlouhodobé a přímé péče. Na konci svého příspěvku 

účastníkům představila odbornou platformu sociálních inovací, přehledný web, kde lze 

kromě teoretických poznatků týkajících se trendů v sociální oblasti nalézt také příklady 

sociálně inovativních podniků, inspiraci ze zahraničí a novinky ze světa sociální péče. 



 

 

 

Zároveň také přítomným představila výstup projektu, příručku, která vznikla ve spolupráci 

se všemi partnery projektu a která byla během konference mezi přítomné distribuována. 

Svou účast v projektu zhodnotili prostřednictvím svého vystoupení zástupci českého 

partnera projektu, Ústavu sociálních služeb v Praze 4. Pan ředitel Miloš Hájek zhodnotil 

přínos celého projektu pro svou organizaci a pan Karel Čípek se věnoval konkrétnějším 

informacím a akcím, kterých se v rámci projektu zástupci Ústavu sociálních služeb v Praze 4 

účastnili. Jménem Evropského inovačního centra, druhého zástupci českého partnera 

projektu, hovořil o sociálních inovacích a pohledu Evropské unie na tento aspekt Martin 

Synkule, jednatel Evropského rozvojové agentury. 

Po obědové pauze následoval blok se zahraničními partnery projektu, kdy každý zástupce 

měl možnost zmínit své zkušenosti s dlouhodobou a přímou péčí a zhodnotit svoji účast v 

projektu. Alan Paterson, zástupce britského partnera společnosti McSence, věnoval svůj 

příspěvek účasti místí komunity při poskytování dlouhodobé péče a úspěchům své 

organizace při poskytování těchto služeb včetně efektivní spolupráce s místní 

samosprávou. 

Paní Vanya Genova z Národní organizace pacientů z Bulharska hovořila o nové strategii 

dlouhodobé péče ve své zemi a o úskalích a problémech, se kterými se potýkají. Zároveň 

zmínila příklady dobré praxe z Bulharska. Pan Jerzy Jaholkowski z Institutu pro rozvoj 

lidských zdrojů, zástupce polského partnera, se ve své prezentace zaměřil na aspekt 

spolupráce v sociálních službách a použití inovativních informačních technologií. Hovořil 

především o možných trendech v oblasti dlouhodobé péče, které mohou fungovat jako 

příklady vhodné pro přenos zkušeností ze zahraničí. 

Po vystoupení zahraničních partnerů následovala diskuse, do které se zapojili všichni 

přítomní a které se týkala podrobností z vyslechnutých přednášek a inovací v oblasti 

dlouhodobé a přímé péče. 

Konference úspěšně zakončila mezinárodní projekt a měla mezi přítomnými pouze kladné 

ohlasy. Pro více informací neváhejte kontaktovat koordinátorku projektu na adrese: 

katerina.svobodova@eracr.cz. 


