
„Podpora pečujících osob 
a osob pozůstalých 
na Liberecku“

KONFERENCE

v úterý 22. října 2019
od 10:00 - 15:00 hod  (registrace účastníků 9:30 -10:00 hod.)

v budově Krajského úřadu Libereckého kraje (multimediální sál 3.p.) 

Klára pomáhá z.s.

Link na přihlašování online:  https://forms.gle/PdkfuJRxpCA5XmAF6

Na konferenci budou představena témata, která se týkají pomoci pečujícím osobám, těm, kteří 
dlouhodobě pečují o osobu blízkou a tudíž jsou nepostradatelnou součástí rodinné péče. Věříme, že 
zájem o konferenci bude korespondovat s rozvojem Libereckého kraje i města Liberec a toto téma 
se stane prioritou.

Konference je určena nejen pro pečující osoby, také pro sociální pracovníky, pracovníky sociálních 
služeb v přímé obslužné péči, úředníky úřadů práce, sociálních i zdravotnických odborů radnic 
a širokou veřejnost.

Záštitu nad konferencí převzala radní Libereckého kraje pro řízení rezortu hospodářského 
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování paní Radka Loučková Kotasová 
a náměstek hejtmana pro řízení rezortu sociálních věcí pan Pavel Svoboda. 

Přihlásit na konferenci se můžete na našich webových stránkách 
www.klarapomaha.cz, nebo telefonicky na 737233889 – Alena 
Kejzarová, koordinátorka pro Liberecký kraj. 

Organizace 
Klára pomáhá z.s. 
vás zve na konferenci 

„Podpora pečujících osob a osob pozůstalých na Liberecku“,
která se uskuteční



PROGRAM
KONFERENCE

10:00 hod. ÚVODNÍ SLOVA

            Dagmar Šléglová, předsedkyně Klára pomáhá z.s.
            Ing.Radka Loučková Kotasová, radní Libereckého kraje
            Mgr.Pavel Svoboda, náměstek hejtmana

10:10 hod.  Alena Kejzarová – Klára pomáhá z.s.
 Práce koordinátorky organizace Klára pomáhá z.s. na  Liberecku.

10:20 hod. PhDr. Lukáš Karnet – Unie pečujících, z.s.
 Sílící hlas pečujících

10:30 hod. Mgr. Jana Hanzlíková - náměstkyně MPSV ČR
 Zdravotně sociální pomezí z pohledu MPSV - aktivity MPSV a propojení, spolupráce s MZ ČR

11:00 hod. Mgr. Jana Hrachová - Centrum provázení
 Provázení a podpora rodin dětí se závažnou diagnozou

 DISKUSE, KÁVIČKA

11:30 hod. Mgr. Pavla Řechtačková, MPSV - Krajská koordinátorka pro Liberecký kraj 
 Projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ - SENIORSKÁ OBÁLKA 

12:00 hod. Šárka Procházková, Martina Hovorková - Nadace Dobrý Anděl
 Finanční podpora pečujícím a pozůstalým rodinám

12:30 hod. Bc. Adéla Farářová - Asociace poradců pro pozůstalé
 Práce poradců pro pozůstalé na Liberecku a v ČR

 DISKUSE, OBĚD

13:45 hod. Jana Kovaříková – pečující maminka
 Neformálně odborná péče o syna z pohledu rodiče 

14:00 hod. Mgr. Miroslav Kloz – nemocniční kaplan
 Duchovní péče pro nemocné, pečující a pozůstalé

14:15 hod. MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH – náměstkyně MZ ČR
 Zdravotně sociální pomezí z pohledu MZ ČR – aktivity 
 MZ ČR a propojení, spolupráce s MPSV ČR

 DISKUSE

15:00 hod Závěr, poděkování

 KÁVIČKA
Záštitu nad konferencí převzala 

radní Libereckého kraje pro řízení rezortu 
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských 

projektů a územního plánování paní Radka Loučková 
Kotasová a náměstek hejtmana pro řízení rezortu 

sociálních věcí pan Pavel Svoboda.Link na přihlašování:  https://forms.gle/PdkfuJRxpCA5XmAF6

Moderuje: PhDr. Lukáš Karnet
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