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Přednášející
Ivan Gabal
PhDr. Ivan Gabal absolvoval sociologii a teorii kultury na
Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1975), později (1978)
obhájil titul PhDr. V letech 1978 - 1989 pracoval v Ústavu pro
filosofii a sociologii ČSAV, kde se věnoval empirickým
analýzám životního stylu, vzdělání a mobility. Od listopadu
1989 byl členem Občanského fóra. V roce 1990 vedl volební
kampaň OF pro parlamentní volby 1990 a byl konzultantem
volební kampaně VPN. V roce 1991 pracoval v Kanceláři
prezidenta ČSFR jako vedoucí Odboru politických analýz. V
roce 1992 vedl volební kampaň Občanského hnutí, poté
pracoval ve výzkumné agentuře AISA jako partner. Od roku 1994 pracoval výhradně v Gabal, Analysis
& Consulting, resp. GAC spol. s r. o. V letech 2013 až 2017 byl poslancem Poslanecké sněmovny
zvoleným za KDÚ-ČSL. Vedle toho působí v několika nevládních a nadačních organizacích. V letech
1999-2003 byl členem správní rady Masarykovy univerzity v Brně. Publikoval řadu odborných článků i
komentářů v českých i zahraničních novinách a časopisech.

Geoff Green
Geoff Green je profesorem urbánní politiky a konzultant Světové
zdravotnické organizace (WHO) pro problematiku měst přátelských
seniorům (Age Friendly Cities). Spolupracuje s regionální kancelář
WHO pro Evropu v Kodani a je předsedou Strategické poradní
skupiny WHO pro globální města a komunity přátelské seniorům.
Koordinuje evaluaci Evropské sítě zdravých měst WHO. Působí v
Centru pro výzkum ve zdravotnictví a sociální péče, Sheffield Hallam
University ve Velké Británii. Během svého profesního života se
pohybuje mezi místní samosprávou a akademickou obcí, podílí se na
tvorbě strategie čtyř měst ve Spojeném království, spolupracuje
s univerzitou v Sheffieldu, Oxfordu, Birminghamu a nyní i Sheffield
Hallam. Koordinoval 20 univerzitních výzkumných programů
zaměřených na hodnocení opatření v oblasti veřejného zdraví (public
health)
prostřednictvím
partnerství
místních
samospráv,
zdravotnictví a vlády Spojeného království. Mezi jeho publikace patří
“Evropská města přátelská seniorům” (2012), “Je zdravé město také
přátelské seniorům?” (2015) a “Hodnocení evropských zdravých měst fáze V: syntéza realismu”
(2015), která zdůrazňuje průkopnickou metodiku pro syntézu důkazů. Významně přispěl také k
vytváření prostředí přátelského k seniorům v Evropě: “Nástroj pro tvůrce politik a pro plánování”
(WHO, 2016).
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Malcolm Payne
Malcolm Payne je v Británii registrovaný sociální pracovník, který působil
jako manažer v sociálních službách na úrovni místní samosprávy,
v národních a místních nevládních organizacích v oblasti sociální práce
pro děti, v oblasti duševního zdraví, denní a pobytové péči a v plánování a
rozvoji služeb; naposledy byl ředitelem psychosociální a duchovní péče
v St. Christopher's Hospice v Londýně, historické nevládní organizaci
poskytující péči o umírající a pozůstalé, kde měl také na starost rozvoj,
vzdělávání a výzkum. Je profesorem na Manchester Metropolitan
University a Kingston University, kde byl dvě funkční období předsedou
Asociace profesorů sociální práce, dále jako hostující profesor přednášel
ve Finsku, Polsku a Slovensku. Je velmi překládaným a úspěšným autorem
mnoha bestselerů a také článků o teorii a praxi sociální práce a
managementu a týmové práci ve zdravotnictví a sociálních službách.

Lucie Vidovićová
Lucie Vidovićová je socioložka a výzkumná
pracovnice, která se dlouhodobě věnuje
problematice věkové diskriminace, postojům
společnosti vůči stárnutí, otázkám aktivního
stárnutí a expertízám v oblasti zaměstnanosti,
sociální
a
rodinné
politiky
a
oblasti
environmentální gerontologie. Podílí se na
výzkumných projektech pro národní i mezinárodní
instituce. Spolupracuje s Výzkumným ústavem
práce a sociálních věcí, v.v.i. a Ústavem pro
populační studia Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity. Pracuje také jako
konzultant na řadě implementačních projektů.

Eva Gregorová
Absolventka Gymnázia třídy Kapitána
Jaroše v Brně a Filosofické fakulty a
Fakulty sociálních studií MUNI se po
studiu poněkud neobvyklé kombinace
dějiny umění - sociologie věnovala
výzkumu věku a stárnutí. Z akademické
sféry přešla v roce 2009 do veřejné
správy: na Magistrátu města Brna se
stará o „sociologické aspekty“ rozvoje
města. Zadává a realizuje sociologické
výzkumy podle potřeb jednotlivých
pracovišť magistrátu a spolupracuje na
přípravě
hlavních
strategických
dokumentů města Brna (www.brno2050.cz). Jako jedna z týmu Oddělení dat, analýz a evaluací MMB
se také věnuje otázkám sledování pokroku prostřednictvím klíčových indikátorů (www.data.brno.cz).
Při své práci spolupracuje na aktivitách spojených s participací veřejnosti, ať již laické nebo odborné.
V poslední době se zabývá i edukací dětí v oblasti správy a strategického plánování města.
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Pavla Melková
Doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D. vystudovala fakultu
architektury ČVUT v Praze. Absolvovala Fulbrightovo stipendium
na GSAPP Columbia University New York u Kennetha Framptona.
Byla nominována na cenu Architekt roku 2014, oceněna
například hlavní cenou Grand prix architektury 2012, první
cenou East Centric Arhitext Awards competition 2013 či
nominací European Union Prize for Contemporary Architecture
– Mies van der Rohe Award 2013. Je praktikující architekt,
věnuje se také výtvarné tvorbě a teoretické činnosti. Spolu s
Miroslavem
Cikánem
je
autorem
řady oceněných
architektonických realizací atelieru MCA, například Bastionu u
Božích muk v Praze na Karlově, rekonstrukce Husova sboru či
památníku Jana Palacha ve Všetatech. Je také autorkou řady
knih, například: Bastion XXXI u Božích muk, Prožívat
architekturu, Stůl u okna, na stole kniha, Humanistická role
architektury, Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody, Hrany
dne, Vnitřní čas či Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m.
Prahy, Umělecká díla na veřejných prostranstvích a Strategie
tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla. V současné
době je odborným poradcem ředitele IPR a místopředsedkyní Gremiální rady IPR. V roce 2015 založila
na Fakultě architektury předmět Koncept a interpretace, který vede.

Bernard McDonald
Bernard McDonald působil na úrovni vyššího managementu ve veřejném a
neziskovém sektoru v Irsku v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče,
lidských práv a stárnutí. Hrál významnou roli v raném vývoji irského národního
programu měst a komunit přátelských seniorům. Od roku 2012 pracuje na různých
výzkumných projektech zaměřených na téma komunit přátelských seniorům a
občanskou angažovanost v Irském centru pro sociální gerontologii (Irish Centre for
Social Gerontology, ICSG) na Irské národní univerzitě v Galway. V současné době
vede program strategického rozvoje a evaluace na ICSG.

Marcela Janečková
Marcela Janečková v současné době působí jako ředitelka Polikliniky a
předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví
Městské části Praha 7, kde se věnuje zejména inovativním projektům v
oblasti zdravotně-sociální péče a zavádění technologií v poskytování péče.
Spolupracuje s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS
UK a je v doktorském programu Veřejné a sociální politiky na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se zabývá výzkumem integrace
zdravotní a zdravotně-sociální péče a témat s tím spojených (case
management, organizační, finanční a systémové předpoklady integrace
péče, hodnocení výsledků péče sdělovaných pacienty apod.) se zaměřením
na mezinárodní srovnání systémů péče. V rámci studia absolvovala stáže ve Francii na Université de
Montpellier a Velké Británii v Queen Elisabeth Foundation Brain Injury Centre. V roce 2007 založila
občanské sdružení CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, jehož byla
ředitelkou do roku 2011. Poté pracovala na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako koordinátorka reformy
následné a dlouhodobé péče.
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Petr Švec
Petr Švec je národním koordinátorem mezinárodního programu
Zdravé město OSN-WHO a dlouholetým ředitelem asociace Národní
síť Zdravých měst České republiky (NSZM). Již více než 30 let se
zabývá praktickou aplikací principů udržitelného rozvoje do prostředí
měst, obcí a regionů, stejně jako nastavováním konkrétních postupů
ke zdraví a kvalitě života. Své zkušenosti opírá o působení nejen
v územní veřejné správě, ale i v nevládních organizacích či
podnikatelském sektoru, kde působil jako komerční konzultant.
V roce 1998 vytvořil metodiku „Česká Brána 21“, která získala
ocenění Worldwide Project EXPO 2000 v Hannoveru. V roce 2005
založil v asociaci „Kancelář NSZM“, která zajišťuje významnou
metodickou pomoc Zdravým městům, obcím, regionům. Výjimečnou aktivitou NSZM je vývoj
rozsáhlých internetových informační systémů pro strategické řízení, jejichž základ tvoří od roku 2003
„DataPlán NSZM“. Nejznámějším portálem je pak webová „Galerie udržitelného rozvoje“, která
přehledně v 10ti tématech udržitelného rozvoje kombinuje dobrou praxi, strategie, indikátory a řadu
dalších praktických informací (např. benchmarking apod.), využitelných v podmínkách českých měst,
obcí a regionů. Největší hodnotu vidí Petr Švec v neobyčejně schopných, nadšených a přátelských
členech svého týmu.

Oldřich Čepelka
PhDr. Oldřich Čepelka, sociolog. Nyní doktorand na Fakultě humanitních studií
UK Praha. Zabývá se problematikou aktivního stárnutí a aktivitami seniorů, které
mají přímý dopad do života obcí, komunit a společnosti. Předseda spolku CWA
CZ, z. s. (cyklorikši - dobrovolná služba pro seniory s pohybovým omezením).
Člen Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace.

Konference se koná díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností v rámci projektu „Podpora výměny nejlepší praxe a
mezinárodní spolupráce při vytváření měst, regionů a venkova přátelských seniorům“.
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