Místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horská
za odborné pomoci organizace Alfa Human Service, z.s.
si Vás dovoluje pozvat na konferenci

SMĚŘOVÁNÍ NEFORMÁLNÍ PÉČE 2020
Termín konání: 10. března 2020 od 8:30 do 16:30 hodin
Místo konání: Jednací sál Senátu Parlamentu ČR (vstup přes recepci „A“
z Valdštejnské ulice)
I. část 9 hod. (8:30 - 9:00 hodin registrace, přivítání a neformální networking)
●

Úvodní slovo místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Mgr. Miluše Horské

●

Aktuální informace k tématu neformální péče ze strany MPSV ČR, legislativní proces
(Ministerstvo práce a sociálních věcí – v jednání)
Neformálně pečující v Pardubickém kraji (radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální
péči a neziskový sektor - v jednání)
Neformálně pečující v Praze v kontextu rodinné politiky (Mgr. Milena Johnová, radní hl. m.
Prahy)
Diskuse, dotazy
Přestávka od 10:30 hod., káva

●
●
●

II. část od 11:00 hodin
●
●
●
●
●

Životní situace rodinných pečujících a intervence sociální práce (Olga Hubíková, Výzkumný
ústav práce a sociálních věcí)
Zkušenosti se vzdělávacími workshopy pro Úřadu práce České republiky a městské části
(Alfa Human Service)
Podpora pečujících osob v rámci městské části Praha 3 (zástupci městské části Praha 3)
Podpora pečujících osob v rámci městské části
Praha 7 (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 7, vedoucí Miroslav Luczka)
Diskuse, dotazy
Přestávka na oběd, neformální networking
III. část od 13:30 hodin

●
●
●
●

Podpora pečujících osob v rámci Pardubického kraje (úřad kraje – v jednání, pohled
neziskové organizace Bethany)
Zkušenosti pečujících: Parent project, Spiralis (vystoupení konkrétních pečujících, jejich
poznatky a reakce z praxe)
Komunikační kampaň na podporu pečujících, Den pečujících osob 2.10. (Alfa Human Service)
Diskuze
od 16:00 do 16:30 h. neformální networking v kanceláři místopředsedkyně Senátu
Konferenci a diskuze moderuje Mgr. Vladislav Fryč

Účast na konferenci není zpoplatněna, registrace do 25. 2. na e-mailu: petra.adamkova@alfabet.cz
Při vstupu do Senátu Parlamentu ČR je třeba prokázat se platným dokladem a projít bezpečnostní
kontrolou.

