Setkáváte se ve své praxi s pečujícími osobami?
Zajímají Vás možnosti podpory neformální
péče a pečujících rodin?
Máte zkušenosti, které byste rádi sdíleli?
Fond dalšího vzdělávání pořádá

kulatý stůl na téma:

Jak podpořit pečující osoby
na regionální a lokální úrovni?
Kdy a kde?
7. května 2019
od 10:00 do 13:00
Praha
Krajský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11, Praha 5,
zasedací místnost č. 3072.
Akce je pořádána za podpory:
Radní pro oblast sociálních věcí
Středočeského kraje
Mgr. Anety Heřmanové, DiS.
projektu MPSV ČR
„Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň“.

K účasti srdečně zveme:
• představitele a pracovníky krajů a obcí,
• pracovníky regionálních a lokálních poboček ÚP,
• zástupce poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb,
• další zájemce z řad odborné veřejnosti.
Témata, kterým se budeme věnovat:
• oblasti, ve kterých mohou kraje a obce usilovat o podporu
pečujících osob,
• konkrétní opatření a nástroje podpory, které mohou
kraje a obce využít,
• inspirace a dobré příklady z praxe,
• sdílení vlastních zkušeností.

V případě zájmu se přihlašujte prostřednictvím on-line formuláře:
http://bit.do/kulatestoly_prihlaseni

Máte-li k organizaci kulatého stolu dotazy, neváhejte nás kontaktovat:
pecovatele@fdv.cz
Bc. Jitka Gottliebová, DiS: +420 770 144 571
Mgr. Dagmar Solnářová: +420 776 745 430

Těšíme se na setkání a společnou diskuzi.
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Jak podpořit pečující osoby na regionální a lokální úrovni?
Program kulatého stolu 07. 05. 2019, Praha - Středočeský kraj

09:00 – 10:00

Prezence

10:00 – 10:10

Zahájení
Úvodní slovo: Mgr. Aneta Heřmanová, DiS., radní Středočeského
kraje pro oblast sociálních věcí

10:10 – 10:40

Koncepční a koordinovaný přístup při podpoře pečujících
Mapování potřeb pečujících a jejich zahrnutí do koncepčních a
strategických dokumentů krajů a obcí, zapojení pečujících do
komunitního plánování, síťování a spolupráce aktérů regionální a
lokální úrovně při rozvíjení podpory neformálních pečujících.

10:40 – 11:10

Sociální práce a informace jako nástroj podpory pečujících.
Rozvoj sociální práce s pečujícími, význam informací a možnosti
zvyšování informovanosti pečujících na regionální a lokální úrovni.

11:10 – 11:30

Diskuze

PŘESTÁVKA
11:40 – 12:20

Podpora pečujících osob prostřednictvím sociálních a zdravotních
a dalších služeb
Relevantní služby, spravování a rozvoj sítě sociálních a zdravotních
služeb ve prospěch pečujících, spolupráce aktérů na zdravotněsociálním pomezí, rozvoj navazujících služeb pro pečující osoby.

12:20 – 12:40

Podpora pečujících občanskou společností a společenská osvěta.
Rozvoj komunitní podpory, svépomoci a dobrovolnictví při
podpoře pečujících, společenská osvěta a propagace tématu.

12:40 – 13:00

Diskuze

13:00 – 14:00

Zakončení, prostor pro neformální debatu a síťování
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