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Pozvánka na mezinárodní konferenci 
„Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: 

teorie a praxe“ 
 

25. listopadu 2016 od 10 hod. (registrace od 9.30) 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost č. 205 (2. patro) 

Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana (viz mapa) 

 

Konference se koná pod záštitou Výboru pro sociální politiku  
Poslanecké sněmovny ČR 

 
Cílem konference je představit aktuální témata podpory pečujících, inspirovat se vzájemně zkušenostmi 

v podpoře pečujících a zjistit, jak je na tom Česká republika v mezinárodním kontextu. 
 

Moderátorka: Táňa Fischerová 
 

Program 

 
9.30 – 10.00 Registrace, networking 
 
10.00 – 10.30 Zahájení, úvodní slovo 
Zástupce Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (tbs) 
Mgr. et Bc. Petr Krčál, náměstek ministryně práce a sociálních věcí 
Mgr. Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE 
 
10.30 – 10.50 Podpora pečujících v kontextu politiky a opatření MPSV 
Ing. Jana Ryšánková, vedoucí Oddělení politiky stárnutí MPSV 
 
10.50 – 11.10 Podpora pečujících z pohledu Evropské asociace pečujících - Eurocarers 
Stecy Yghemonos, výkonný ředitel Eurocarers, Brusel, Belgie 
 
11.10 – 11.30 Zkušenosti s podporou a zapojením pečujících v Irsku 
Catherine Cox, ředitelka sekce komunikace a zapojení pečujících, Irská asociace pečujících 
 
11.30 – 11.50 Přestávka na kávu, networking 
 
11.50 – 12.10 Podpora pečujících v Německu – možnosti vzájemného učení  
Hanneli Döhner,  Gabriele Schröder, Wir pflegen (Pečujeme), Německo 
 
12.10 – 12.30 Městský plán a podpora rodinných pečujících v Berlíně 
Frank Schumann, Benjamin Salzmann, Odborné centrum pro pečující (Fachstelle für pflegende Angehörige) 
 
 
 

https://goo.gl/maps/3pMmsVrKgvy
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12.30 – 12.50 Podpora pečujících ze strany sociálních služeb – současný stav a návrhy na zlepšení služeb pro 
pečující  
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věci 
 
12.50 – 13.10 Podpora pečujících na trhu práce – situace a možnosti podpory pečujících prostřednictvím 
vstřícných a flexibilní podmínek 
PhDr. Hana Geissler, Fond dalšího vzdělávání  
 
13.10  – 13.30 Pečuj doma - aktivity Diakonie ČCE ve prospěch pečujících 
Michaela Lengálová, DiS., Mgr. Olga Mutlová, Diakonie ČCE  
 
 
13.30 – 14.00 Občerstvení, neformální diskuse, networking 
 
 
 

Konference se koná díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z dotačního programu 
„Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ 

 
 
 

Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře. 
 

Další informace o vystupujících a konferenci naleznete na webu www.dustojnestarnuti.cz 
 
 

http://www.dustojnestarnuti.cz/registrace-na-konferenci-patek-25-11-2016-praha/
http://www.dustojnestarnuti.cz/

