
 Registrace probíhá do 21. 10. 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)

 Kulatý stůl je ZDARMA. Změna programu vyhrazena. Kapacita je omezena.

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 
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9:30 – 10:00 
Připojení se na on-line kulatý stůl 

10:00 – 10:10 
Zahájení moderátorem a informace k programu 

10:10 – 10:40

Bezbariérovost vůči sluchovému handicapu

Přednášející: Mgr. Bc. Alena Hegerová, Tichý svět, o, p. s, vedoucí 
konzultantka, pobočka Ostrava 

Všestranná podpora osobám se sluchovým postižením v podobě bezplatných služeb, které 
jim ulehčují začlenění do společnosti.

10:45 – 11:00

Slyšet očima

Přednášející: Mgr. Blanka Konvalinková, koordinátorka aktivit pro 
osoby se specifickými potřebami v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci se dlouhodobě věnuje práci s neslyšícími. V poslední 
době získala Certifikát Knihovna handicap friendly v oblasti osob se sluchovým postižením

11:05 – 11:25 

(Bez)bariéry ve Valašském Meziříčí 

Přednášející: Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, místostarostka Valaš-
ského Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí je odstraňování bariér chápáno jako dlouhodobý úkol. V rámci 
vytváření bezbariérového města (bez)bariérovost důsledně mapují a prověřují ji v praktic-
kém životě.

11:30 – 11:45 
Příspěvek na zvláštní pomůcku, zvláštní pomůcky a další 

benefity (nejen) pro seniory

Přednášející: MgA. Milena Průžková, Generální ředitelství Úřadu 
práce ČR, vedoucí oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením, 
příspěvku na péči a sociálně-právní ochrany dětí
Úřad práce finančně přispívá na řadu zvláštních pomůcek, které pomáhají (nejen) seniorům 
s překonáváním bariér a začleňováním do běžného života.

11:50 – 12:00 
Shrnutí a závěr online kulatého stolu 

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

Svět pro každého – podpora seniorů se zdravotním postižením

Projekt Implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň 
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