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Mezinárodní konference 
 

“Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů” 
 

Datum: úterý 11. prosince 2018 
Místo: Holiday Inn, Prague Congress Centre 

 

Konference se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí,  
předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pana Václava Krásy a  
prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pana Jiřího Horeckého 

 
Přednášející 

Irene Bertana, Policy and Advocacy Officer, COFACE, Belgie 

Irene Bertana absolvovala magisterský obor mezinárodní vztazy a lidská 
práva na Turínské univerzitě (Itálie), kde dosud působí v organizacích 
občanské společnosti, které podporují interkulturní komunikaci a 
antidiskriminaci s využitím participativní metodologie. Pracovala tři roky 
v Bruselu, kde se zaměřovala na politiku a legislativu EU v oblasti 
zdravotního postižení a kvality sociálních služeb. Poté cestovala po zemích 
Latinské Ameriky a rozvíjela svůj vlastní výzkum o ekonomice solidarity a 
sociálních hnutích. V organizace COFACE Families Europe je zodpovědná za 

politiku a obhajobu práv v oblastech zdravotního postižení a sociálního začleněňování. 

 

Francesca Centola, EUROCARERS, Belgie 

Francesca pracuje pro Eurocarers - Evropskou síť organizací pečujících a 
výzkumných institucí - od založení jejího sekretariátu v Bruselu v roce 2014. V pozici 
projektové manažerky koordinuje aktivity Eurocarers s mladými a pro mladé 
pečující, včetně dvou projektů financovaných Evropskou unií (Me-We a Edy-Care), 
koordinuje pracovní skupinu Eurocarers pro mladé pečující a práci sítě pro mladé 
pečovatele na úrovni EU. Jejím akademickým zázemím jsou mezinárodní vztahy a 
diplomacie se specializací na mezinárodní ochranu lidských práv. Proto se aktivně 
podílí na výzkumu a advokacii v otázkách lidských práv spojených s neformální péčí 
se zvláštním zaměřením na práva dětí a rovnost pohlaví. Ve své předchozí práci byla 
nadnárodní koordinátorkou projektů financovaných EU v oblasti lidských práv pro 

jiné evropské organizace. 

 

Jiří Horecký, prezident European Ageing Network a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA vystudoval obor Obchodní management na 
International Bussines school v Brně, obor Veřejná správa a regionální rozvoj na 
ČZU v Praze, MBA získal na Ústavu práva a právní vědy, Ph.D. v roce 2013 na VŠFS 
v oboru Finance. Pracoval jako ředitel Farní charity Tábor, ředitel G-centra Tábor. 
Od r. 2007 do současné doby je prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR a od r. 2013 prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. V roce 
2018 se stal současně prezidentem Evropské sítě pro stárnutí (European Ageing 
Network), která vznikla sloučením dvou asociací, a to E.D.E (European Association 

for Directors and Providers of Long Term Care Services for elderly) a EAHSA (European Association of 
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Homes and Services for the Ageing). V letech 2013-2017 působil jako poradce ministra, později ministryně 
práce a sociálních věcí ČR. Žije v Táboře. Je ženatý a má 2 děti. 

 

Richard Humphries, The King's Fund, London, Velká Británie 

Richard se připojil k The King's Fund v roce 2009, od kdy vede iniciativy 
zaměřené na sociální služby, spolupracuje s Národní zdravotní službou (NHS) a 
místními samosprávami. Je uznávaným britským komentátorem a autorem o 
tématech reformy sociálních služeb, financování a integrace zdravotních a 
sociálních služeb. Vedl práci The King's Fund při podpoře tzv. Barkerovy komise 
o budoucnosti zdravotní a sociální péče. Richard je absolventem LSE, jeho 

oborem je sociální práce a během posledních 35 let působil v různých pozicích, včetně ředitele sociálních 
služeb a zdravotnictví (první kombinovaná pozice v Anglii) a v seniorských pozicích na ministerstvu 
zdravotnictví. Richard je neexekutivním ředitelem společnosti Wye Valley NHS Trust a také hostujícím 
profesorem na Worcesterské univerzitě, redaktorem Local Government Chronicle a členem RSA (Royal 
Society of Arts). 

 

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 

Mgr. Václav Krása je absolventem Metropolitní univerzity Praha v oboru veřejná 
správa. Byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v roce 1992 byl zvolen za 
ODS, v roce 1998 za Unii svobody. V roce 2002 působil na Úřadu vlády ČR jako poradce 
místopředsedy vlády. Od roku 2002 působí jako předseda Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR. Dále je místopředsedou Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany, místopředsedou Komise pro rozvoj sociálních služeb Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, členem správní rady Metropolitní univerzity Praha a radním 
Městské části Praha 17. Je ženatý, má dvě děti. 

 

Kent Löfgren, bývalý poradce Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko 

Kent pracoval v letech 2004 až 2017 na ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí. 
Zaměřoval se na mnoho různých témat týkajících se starší populace, jako jsou práva a 
ochrana osob s demencí, výzkum, vzdělávání pracovníků, bydlení, vývoj technických 
pomůcek, otázku svobodné volby, ochranu proti vysokým nákladům, stravování, 
leadership, národní kompetenční centrum pro demenci, podpora neformálních 
pečujících a další. Zabýval se především legislativou nebo vládními programy. 
V oblasti programů sociální politiky začal pracovat v roce 1977 společně se studiem 
sociální práce a plánování. Pracoval na různých pozicích pro obce, organizace místních 

samospráv a vládní instituce. Dnes je nezávislým konzultantem. 

 

Sue McLintock, Carer Positive Awards, Carers Scotland, Skotsko 

Sue McLintock je manažerkou programu Zaměstnavatel přátelský pečujícím („Carer 
Positive Awards“), který je financován skotskou vládou a byl zahájen v roce 2014. V 
roce 2013 nastoupila do organizace Carers Scotland, aby začala rozvoj a realizaci nové 
iniciativy a úzce spolupracovala se zaměstnavateli, pečovateli, skotskou vládou a 
dalšími zainteresovanými stranami při naplnění programu „Zaměstnavatel vstřícný 
pečujícím“. Sue je nyní zodpovědná za propagaci a realizaci tohoto programu v celém 
Skotsku a spolupracuje se zaměstnavateli z veřejného, soukromého a neziskového 
sektoru s cílem zvýšit povědomí o přínosech podpory pečujících zaměstnanců. Nyní 
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má značku „Zaměstnavatel přátelský pečujícím“ („Carer Positive employer“) více než 130 organizací ve 
Skotsku. Sue má zkušenosti v oblasti hospodářské a sociální politiky. Zpočátku pracovala v místní 
samosprávě a následně v poradenství zaměřeném na zaměstnatelnost a podporu znevýhodněných skupin 
na trhu práce. 

 

Pavel Štern, aliance Byznys pro společnost, z.s., ředitel programů 

Vystudoval obor sociální práce na FF UK. Věnuje se 
dlouhodobě tématům, jako jsou sociální práce v justici, 
probace, mediace, restorativní justice, oběti trestných činů, 
sociální služby, rozvoj lidských zdrojů, vedení a řízení lidí. 
Dlouhodobě pracoval v justici nejprve jako probační úředník, 
posléze jako první ředitel Probační a mediační služby až do 
roku 2014, poté krátce jako náměstek ministryně 
spravedlnosti pro trestní politiku. Aktuálně se věnuje politice 
zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů a „lidského kapitálu“ 

na trhu práce a také inovativním projektům v oblasti diverzity a inkluze, flexibility a mobility pracovního 
trhu a zaměstnavatelů. Působí v rámci aliance pro odpovědné podnikání - Byznys pro společnost. Je synem 
novináře, publicisty a jednoho z mluvčích Charty 77 z roku 1986 Jana Šterna a vnukem významného 
prvorepublikového sociálního demokrata a prvního ředitele Ústřední sociální pojišťovny Evžena Šterna, 
(1889 – 1942). 
 

Martina Takter, Malmö city, Národní centrum kompetencí pro pečující, Švédsko 

Martina Takterová pracuje ve městě Malmö ve Švédsku na oddělení rozvoje a 
výzkumu a pracuje také jako koordinátoka a poradkyně pro pečující a home care 
inspector. Napsala diplomovou práci s názvem "Kdo je jednotlivec ve společném 
domově?". Studie se zabývá otázkou, jak koordinátoři a home care inspektoři 
podporují blízké, jejich zapojení do dobrovolnictví, autonomii a osobní integritu. 
Martina se strategicky zabývá  vývojem a otázkami neformální a zdravotní péče a 
pečujících osob. Pracuje také se sítěmi poradců pro péči, a to jak na místní, 
regionální, tak i na celostátní úrovni. 

 
 
 
 
 
 
 

Konference se koná díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v 
rámci projektu „Přenos a výměna dobré praxe ze zahraničí v oblasti obhajoby 

zájmů a práv seniorů a pečujících osob“ podpořeného prostřednictvím dotačního 
programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských 

organizací s celostátní působností”. 


