
 Registrace probíhá do 2. 9. 2021
 Odkaz na online vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním
 Registraci a dotazy zasílejte na e-mail: jirina.rabikova@mpsv.cz (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková)

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 
CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207

Ministerstvo práce a sociálních věcí  |  Na Poříčním právu 1/376  |  128 01 Praha 2www.mpsv.cz

www.facebook.com/seniorivkrajichhttps://seniorivkrajich.mpsv.cz www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ

8:30 – 9:00
Připojení se na online kulatý stůl

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

9:05 – 9:50
Senioři v době covidové

Přednášející: Mgr. Soňa Hušek Morawitzová,  
ředitelka Nadace Krása pomoci; dlouhodobě se zabývá seniorskou tematikou, 
mezigeneračními vztahy a problematikou zaměstnávání osob ve vyšším věku

Samota a izolace trápí řadu seniorů a pandemie tento pro-
blém zesílila. Jak toto období prožívali senioři a jak osamě-
losti předcházet? 

9:50 – 10:35
Projekt Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě

Přednášející: Bc. Gabriela Bedrlíková, DiS.,  
metodik v oblasti sociální ochrany oddělení sociální práce a metodiky, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, věcný garant projektu

Mgr. Martina Pavelková,  
manažer kvality v oblasti sociálních služeb oddělení sociálních služeb, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy

Město Ostrava realizuje projekt Podpora rozvoje sociální 
práce a služeb, který se zaměřuje i na téma osamělosti 
seniorů. Jeden z výstupů projektu je manuál Osamělost 
seniorů a možnosti jejího řešení, jenž pomáhá odborné 
veřejnosti při práci s osaměle žijícími seniory.

10:40 – 11:20
Manuál přípravy na stáří

Přednášející: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.,  
Centrum pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy

PhDr. Martin Vávra, Ph.D.,  
Centrum pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy

Představení Manuálu přípravy na stáří, který na základě 
odborných poznatků nabízí typologii přístupů k zabezpečo-
vání na stáří a konkrétní doporučení, jak se v různých fázích 
života připravovat na stáří, aby ho dotyční mohli prožít 
kvalitně a důstojně.

11:20 – 11:30
Shrnutí a závěr online kulatého stolu

PROGRAM:

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