Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou mezinárodní
konferenci projektu

Soudobé trendy a sociální inovace
v oblasti dlouhodobé a přímé péče
Konferenci pořádá Evropská rozvojová agentura, s.r.o. při příležitosti ukončení
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.

8. září 2014
od 9:30
Akademie věd České republiky, Sál 206
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

Registrovat se můžete přes tento odkaz http://goo.gl/uMR4yO či na
adrese katerina.svobodova@eracr.cz, popř. telefonicky na čísle
+420 774 455 216

Zaměření
Cílem závěrečné konference je oficiálně zakončit dvouletý mezinárodní projekt a
představit výstup projektu. V rámci programu na závěrečné konferenci bude oficiálně
představena metodika sociálních inovací a distribuována mezi účastníky. Cílem a
smyslem závěrečné konference je prostřednictvím vydané metodiky sociálních inovací
rozbor a analýza výstupů z jednotlivých odborných workshopů a zhodnocení celého
projektu.

Předběžný program konference
9:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 9:40

Úvodní slovo
Martin Synkule, jednatel Evropské rozvojové agentury, s.r.o.

9:40 –10:00

Představení projektu
Kateřina Svobodová, koordinátorka projektu, Evropská rozvojová
agentura, s.r.o.

10:00 – 10:30

Inovace kvality sociálních služeb v oblasti dlouhodobé péče
Hana Janečková, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

10:30 – 11:00

Stárnutí populace – Česká republika a dlouhověká
společnost
Zdeněk Kalvach, geriatr, gerontolog

11:00 – 11:20

Přestávka na kávu

11:20 – 11:45

Zhodnocení projektu – představení výstupu projektu
Kateřina Svobodová, koordinátorka projektu, Evropská rozvojová
agentura, s.r.o.

11:45 – 12:15

Teorie a praxe dlouhodobé a přímé péče - Úskalí a
komplikace zavádění inovací v sociální oblasti - pohled z
praxe.
Miloš Hájek, ředitel Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (ČR)
Karel Čípek, vedoucí sociálně-právního úseku Ústavu sociálních
služeb v Praze 4 (ČR)

12:15 – 12:45

Možnosti a metodické nástroje inovací v sociální sféře
Daniel Matocha, předseda Evropského inovačního centra, o.s. (ČR)
Martin Rejmíš, Evropské inovační centrum , o.s. (ČR)

12:45 – 13:45

Oběd

13:45 – 14:15

Účast místní komunity při poskytování dlouhodobé péče
Alan Paterson, Obchodní Manažer Mayfield Community SelfEmployed Natural Collective Excercise Ltd. (Velká Bitánie)

14:15 – 14:45

Dlouhodobá péče v Bulharsku – pozice klienta v systému
Vanya Genova – Vlahova, National Patient’s Organisation
(Bulharsko)

14:45 – 15:15

Spolupráce v sociálních službách, ICT v sociální péči
Jerzy Jaholkowski, Institute for Human Resources Development
(Polsko)

15:15 – 15:30

Diskuse

15:30 – 15:45

Přestávka na kávu

