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Pozvánka ke kulatému stolu o transformaci sociálních služeb:

Společnost pro všechny
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali k diskuzi u kulatého stolu, která bude zaměřena na možnosti
péče a bydlení pro lidi s postižením v přirozeném prostředí a na podporu pečujících osob.

Den: 10. 12. 2012
Čas: 14:00 – 18.00
Místo: Mramorový sál Vsetínského zámku, Horní náměstí, Vsetín

Pozvaní řečníci:
•
•
•
•

•
•
•
•

Mgr. Taťána Nersesjan – členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí – úvodní
slovo
Mgr. Milan Šveřepa, vedoucí Národního centra podpory transformace sociálních služeb
Mgr. Květoslava Othová – místostarostka města Vsetína
Mgr. Jan Uherka – místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR,
předseda Komise RZK pro zdravotně postižené, předseda Krajské rady osob se
zdravotním postižením, pečující o zdravotně postiženého syna
Mgr. Karel Kosina - ředitel Charity Brno
Bc. Lukáš Bednařík, DiS. – vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová
Zástupce pracovní skupiny „Pečující osoby“, Národní centrum podpory transformace
sociálních služeb
Ludmila Doležalová - pečující o zdravotně postiženého syna

Účelem setkání je informovat osoby pečující o své blízké se zdravotním postižením a lidi se
zdravotním postižením o procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb v České
republice Dále umožnit těmto osobám zapojení do diskuze s odborníky o jejich potřebách.
Cílem aktivity je na základě definice těchto potřeb přispět ke zkvalitnění a usnadnění života
pečujícím osobám i osobám se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Témata budou uvedena vstupními diskusními příspěvky, na něž naváže diskuze, obsahující
zkušenosti pečujících osob.

Cíle:
1. Informovat rodiče a další osoby pečující o své blízké s postižením o transformaci
pobytových sociálních služeb na národní a krajské úrovni a změnách způsobu jejich
poskytování.
2. Představit proces transformace DOZP Zašová.
3. V rámci diskuze vydefinovat potřeby pečujících osob a vzájemně si předat zkušenosti
s péčí o své blízké a využívání sociálních služeb.

Informace budou zpracovány v písemném výstupu, který bude sloužit jako podklad pro
komunitní plánování Zlínského kraje a dále bude dán k dispozici MPSV ČR a Národnímu centru
podpory transformace sociálních služeb.
Účelem aktivity je na základě definice těchto potřeb přispět ke zkvalitnění a usnadnění života
pečujícím osobám i osobám se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.
Cílová skupina:
• rodinní příslušníci, kteří pečují o své blízké se zdravotním postižením
• poskytovatelé sociálních služeb
• odborná veřejnost (zástupci Zlínského kraje a veřejné správy)

Moderátor: Jana Tomšová
Přihlašování:
Uzávěrka přihlášek k účasti na kulatém stolu je do 6. 12. 2012
Přihlásit se můžete potvrzujícím e-mailem na adresu: jana.tomsova@trass.cz

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Podpis a kontakty
Mgr. Jana Tomšová
regionální pracovník NC pro Zlínský kraj
telefon: (+420) 739 548 487
e-mail: jana.tomsova@trass.cz / web: www.trass.cz
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