
   
 

Program závěrečné konference projektu 

„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA“ 
Pořádaná Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku a Institutem sociální práce, z.s. 

Konaná dne 10. září 2018 od 10 hodin v Jednacím sálu Senátu Parlamentu České republiky 
 

 
Zahájení, dopolední blok od 10:00 

 
Milada Emmerová - místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu 
ČR 
Podmínky pro setrvání lidí v domácím prostředí, sociální a zdravotní služby - pečovatelská služba a 
domácí zdravotní péče 
 
Jakub Čtvrtník – předseda, Institut sociální práce, z.s. 
Pečovatelská služba - příležitost pro život doma 
 
Jana Hanzlíková - náměstkyně sekce správních činností a sociální politiky, Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
Pečovatelská služba jako základní služba péče podporující život v přirozeném prostředí 
 
Petr Kubis - náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti, Karlovarský kraj 
Podpora změn v pojetí pečovatelské služby pro naplnění přání lidí setrvat v domácím prostředí 
 
Emilie Třísková - místopředsedkyně Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR 
Posun hranic v možnosti setrvat v domácím prostředí i přes vyšší míru závislosti na péči 
 
Jolana Šebková - vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje 
Proces transformace pečovatelské služby jako krok k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území 
kraje 
 
Ilona Čtvrtníková, Tatjana Kašlíková, Karolína Harries, Martina Zimmermannová- Institut sociální 
práce, z.s. 
Proč uvažovat o změně nastavení pečovatelské služby 
 
Oběd od 12:15 
 
Odpolední blok od 13:00 
 
Ilona Čtvrtníková, Tatjana Kašlíková, Karolína Harries a Martina Zimmermannová- Institut sociální 
práce, z.s. 
Realizace a dopady změn 
 
Miroslava Krajčírová - ředitelka, Centrum sociální péče města Žamberk 
Cesta změny 
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Martina Jakab Hendrychová – vedoucí, Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou 
Prezentace procesu změny v pečovatelské službě 
 
Jakub Čtvrtník – předseda, Institut sociální práce, z.s. 
Role kraje a obce v procesu změny pečovatelské služby 
Pokračování procesu transformace pečovatelských služeb 
 
Od 15 hodin - možnost prohlídky prostor Senátu ČR 
 
 
 
 
 

                        
 

                                                                                             doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. v. r. 
                                                                                           předseda VZSP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup z Valdštejnské ulice přes recepci A, místo konání je přístupné od 9:00 hodin.  
Pro vstup na akci je nutné organizátorem potvrzené jmenovité přihlášení, platný průkaz totožnosti 

a pozvánka 
 


