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8:30 – 9:00 
Připojení se na on-line kulatý stůl

9:00 – 9:05
Zahájení a informace k programu

9:05 – 10:05
Rodinný průvodce-podpora pečujících trochu jinak

Přednášející: Jitka Zachariášová, ředitelka organizace A Doma, z.s.

Role rodinného průvodce a multidisciplinárního týmu v podpoře neformálních  
pečujících - od identifikace životních potřeb, vyhodnocení nastavených cílů 
až po tzv. odpojení

10:05 – 10:30
Soukromé dobrovolné pojištění dlouhodobé péče  
a nesoběstačnosti

Přednášející: Ing. Vladimír Bezděk, předseda Komise ČAP pro pro-
dukty dlouhodobé péče

Analýza oblasti dlouhodobé péče a nesoběstačnosti v kontextu komerčního 
pojistného produktu

10:30 – 10:55
Podpůrný trojúhelník

Přednášející: Mgr. Vladimíra Ludková, místostarostka MČ Praha 8

Role samosprávy v podpoře neformálních pečujících. Trojúhelník podpory – 
rodina a neformální pečující, sociální služby a samospráva

10:55 – 11:20
Podpora pečujících osob na Prachaticku  
a Vimpersku

Přednášející: Mgr. Iveta Frková, hlavní manažer projektu  
MAP Prachatice (MAS Šumavsko)

Podpora pečujících osob zaměřena na zvýšení kvalifikace, vzdělávání, zajiš-
tění informovanosti a tvorbu a zavádění konceptu Bezpečného domova

11:20 – 11:45
Role multidisciplinárního týmu při poskytování podpory 
péče neformálním pečujícím

Přednášející: Mgr. Stanislav Skalický, poradce v Centru pro rodinné 
pečující v Praze, Celesta Praha, z.ú.

Role multidisciplinárního týmu a spolupráce s pacientskými organizacemi při 
poskytování podpory péče neformálním pečujícím

11:45 – 12:00
Shrnutí a závěr on-line kulatého stolu

PROGRAM:

Po každém bloku bude dán prostor na dotazy a krátkou diskuzi k tématu.

PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH 
v kontextu udržitelného modelu péče
PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH 
v kontextu udržitelného modelu péče
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