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Realizační tým mezinárodního projektu ve spolupráci s organizacemi De Boei Eindhoven, 
Nizozemsko, a Iskérka - o. s.  

 
si Vás dovolují pozvat na    

 

ZÁVĚREČNOU MEZINÁRODNÍ KONFERENCI   
S ÚČASTÍ NIZOZEMSKÝCH EXPERTŮ  

  

na téma  
 

 

NEMOC JAKO CENNÁ ZKUŠENOST    
 

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K REINTEGRACI A ZAMĚSTNÁVÁNÍ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH 
S PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z NIZOZEMSKA A PODNĚTY KE ZMĚNÁM I V ČR  

 
 
 

který proběhne v rámci projektu OPLZZ 
 

„S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám“  

 
VE ČTVRTEK 28. LISTOPADU 2013 V DOBĚ 9.00 - 15.30  

NA HOTELU ENERGETIC V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM    
 

Rámcový program semináře: 
 

���� Úvod - zdravice zástupce Města Rožnov p. R., zástupce MPSV / ÚP ČR a zástupce klientů 
���� Kam směřujeme (cíle, účastníci a produkty projektu, centrum pro přenos inovací a know-

how do ČR) - Ing. Alena Vašků, autorka, manažerka a metodička projektu  
���� Posun rolí s resocializací (klient-pracovník-peer) - Hans Marechal, manažer nizozemské 

reintegrační agentury Promenzo, ex-manažer organizace sociální péče De Boei Eindhoven, 
nositel královského vyznamenání za reintegraci duševně nemocných   

���� Zkušenosti ze stáží v Nizozemsku - prezentace členů realizačního týmu ze stáží 
v nizozemských reintegračních agenturách zaměstnávajících OZP   

���� Peer expert a participace klientů - Christ Wesenbeek, zakladatel peer-konceptu a iniciátor 
akademie Markieza, vzdělávacího institutu pro peer pracovníky a klientskou participaci 

���� Autismus jako přednost (pracovní rehabilitace a zaměstnávání autistů ve spolupráci  
s Philips Eindhoven) – Drs. Yvette Bommelje, nizozemská expertka a supervizorka projektu  

���� Komunitní přístup v psychiatrii – Dr. Remy Roest, vedoucí psychiatr centra duševního 
zdraví (regionální nemocnice) GGzOostbrabant, propagátor a kouč bostonského modelu 
psychiatrické rehabilitace   

���� Reintegrace v nizozemské praxi (organizace péče v centrech pro duševní zdraví  
v Nizozemsku) – Drs. Siebo Hakse, nizozemský expert  

���� Klíčoví aktéři a návrhy na systémové změny v ČR - prezentace členů realizačního týmu  
s využitím výzkumů projektu a výstupů česko-nizozemských srovnávacích analýz    

���� Diskuse, závěr 
 

V rámci konference podáváme občerstvení a oběd hrazený z prostředků projektu.  
 



 

 

Projekt S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám, reg. č. 
CZ.1.04/5.1.01/51.00042, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.  

 
 
 
 

Svou účast na konferenci potvrďte vyplněním následující přihlášky:  
 
 
 

PŘIHLÁŠKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI  
„NEMOC JAKO CENNÁ ZKUŠENOST“  

holistický přístup k reintegraci a zaměstnávání duševně nemocných osob  
a příklady dobré praxe z Nizozemska 

 
 

 
 
 
Jméno, příjmení (titul):   
 
Organizace:  
 
Telefon:   
 
E-mail: 
 
Počet osob:  
 
Podpis: (není vyžadováno u přihlášek zaslaných el. poštou) 
 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím nejpozději do pátku 22. 11. 2013 
 
elektronicky na obě adresy:   
RMatova@seznam.cz,  
alena.vasku@vn.cz 
 
nebo běžnou poštou na adresu:   
Iskérka – občanské sdružení  
Radomíra Maťová  
Chodská 534 
756 61  Rožnov pod Radhoštěm  
 
Svou účast můžete potvrdit / dotazy řešit také telefonicky 
na čísle 777 442 590 - Radomíra Maťová, asistentka řízení  
nebo 774 990 565 - Ing. Alena Vašků, manažerka projektu   
 
 
 

Účast na semináři a občerstvení je pro účastníky zajištěno zdarma. 
Uzávěrka přihlášek: 22. 11. 2013. 

 


