
 
 

 

 

Pozvánka na konferenci 

Jak a proč zlepšit podporu seniorů v obcích 

aneb co až zestárneme 

pořádané Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE 

ve středu 22. 11. 2017 od 9 hodin, 

v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 

Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 (průchod pasáží do dvora). 

přihlašování zde: www.dustojnestarnuti.cz/konference 

 

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE se již čtyři roky na celorepublikové úrovni zabývá 

koncepcí MUDr. Zdeňka Kalvacha – Systémem integrovaných podpůrných služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením (SIPS) v obcích a ve správním území obcí 

s rozšířenou působností, jehož klíčovým pracovníkem je koordinátor podpory seniorských 

služeb. 

Jak takový koncept funguje v praxi obcí s rozšířenou působností? Co je potřeba, aby byl 

skutečně integrovaným systémem?  Která témata jsou klíčová a aktuální? To vše nabízí 

konference 22. 11. 2017 v Praze. 

 

PROGRAM 

8:30 - 9:00 Registrace a networking 

9:00 Zahájení konference, Mgr. Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE a Mgr. Olga Mutlová, 

ředitelka IDS Diakonie ČCE 

9:10 Program aktivního stárnutí ČR pro období 2018-2022 z hlediska seniorských služeb a 

jejich provázanosti v obcích - vize MPSV, zástupce MPSV ČR, Mgr. Jana Maláčová, MPSV 

ČR 

9:30 Čas pro podporu seniorů na místní úrovni, MUDr. Zdeněk Kalvach – přední gerontolog 

a autor koncepce SIPS 

10:00 Postavení koordinátora podpory služeb v  praxi ORP, Hana Rabenhauptová – MěÚ 

Prachatice, Mgr. Jana Marková – MěÚ Roudnice nad Labem, Mgr. Dana Poustková – MěÚ 

Mělník 
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10:30 Udržitelnost a podpora pro-seniorských služeb na místní úrovni, Mgr. Aleš Gabrysz a 

Mgr. Olga Starostová – Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE 

10:50 Co potřebují obce, dostupnost pro-seniorských služeb, Mgr. Jindra Tužilová, Svaz 

měst a obcí ČR 

11:10 Přestávka, občerstvení 

11:30 Systémová péče o seniory s psychiatrickými diagnózami a se závislostmi – dostupnost 

zdravotní péče na místní úrovni, Mgr. Klára Vítková Rulíková, MZ ČR 

11:45 Prevence a dostupnost služeb aneb jaká je role praktického lékaře na místní úrovni, 

MUDr. Eva Kasalická, zástupce Asociace praktických lékařů ČR 

12:00 Jaké jsou ukazatele potřebnosti seniorských služeb a jak jí číst?, Mgr. Helena 

Chodounská, Český statistický úřad 

12:20 Úloha kraje v síťování služeb, participace na komunitním plánování, 

Mgr. Petra Fünfkirchlerová – Ústecký kraj, Ing. Václav Váňa – Středočeský kraj, 

Mgr. Michaela Motlová – Jihočeský kraj 

13:00 Diskuse 

13:30 Závěr a občerstvení 

 

 

 

 

 


