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ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  

Vás srdečně zve na jednodenní akreditovaný vzdělávací program 
pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách s názvem: 

 
EDUKACE NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH PROSTŘEDNICTVÍM 

PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 
  

Program se uskuteční pod záštitou náměstkyně ministryně práce 
a sociálních věcí  

Mgr. Jany Hanzlíkové 
 

V ÚTERÝ 17. ŘÍJNA 2017 OD 9.30 DO 15 HODIN  

v Integračním centru Kosatec, Sladkovského 2824, 
Pardubice 

 

 

Program: 

 

9.00 – 9.30  REGISTRACE  

9.30 – 10.00  ZAHÁJENÍ - ZDRAVICE  
 Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí  

PhDr. Jindřich Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby 

10.00 – 10.40  VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE ÚŘADU PRÁCE Z REGIONU: data  
o neformálních pečujících v regionu, práce s nimi 

VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCE OBECNÍHO ÚŘADU/KRAJSKÉHO/ 

MĚSTSKÉHO Z REGIONU: práce s neformálními pečujícím 

10.40 – 11.00        PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ČAPS 
        Mgr. Kateřina Dušková, koordinátorka a metodička projektu 

11.00 – 11.20       PŘEDSTAVENÍ BROŽURY PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ 
        Bc. Ditta Hromádková, metodička projektu 

11.20 – 12.00        PŘEDSTAVENÍ EDUKAČNÍHO VIDEA PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ 
Bc. Ditta Hromádková, metodička projektu / Mgr. Jana Vinařová, expert 
projektu 
 

12.00 – 13.00 PŘESTÁVKA NA OBĚD 
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13.00 – 13.40        PREZENTACE METODIKY EDUKACE PRO PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

PhDr. Iva Wedlichová, expert projektu / Mgr. Hana Priehodová, expert 

projektu 

13.40 – 14.55        DISKUZE NAD KONCEPCÍ SDÍLENÉ PÉČE ČAPS 
Mgr. Kateřina Dušková / Bc. Ditta Hromádková / Mgr. Hana Priehodová 

14.55 – 15.00  ZAKONČENÍ PROGRAMU 
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Další informace a organizační pokyny: 

- VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (VČETNĚ DROBNÉHO OBČERSTVENÍ) JE PRO 

ÚČASTNÍKY ZDARMA. 

- Účastníci získají všechny představované materiály v tištěné podobě (Brožura, 

Metodika, Koncepce, přístup k Edukačnímu videu). 

- Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu 

v rozsahu 8 hodin (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách). 

- Z důvodů omezené kapacity a dalších organizačních důvodů je nutné potvrdit účast 

e-mailem na: caps@caps-os.cz , nejpozději do 6. října 2017 (do předmětu uveďte 

Přihláška na vzdělávací program Pardubice). 

- V přihlašovacím e-mailu uveďte, prosím, za každého účastníka: Jméno, příjmení, 

organizaci a v případě zájmu o osvědčení také datum a místo narození. 

- Po přijetí přihlašovacího e-mailu se Vám ozve pracovnice kanceláře ČAPS 

s potvrzením Vaší účasti. 

- Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Kateřinu Duškovou, koordinátorku projektu, tel: 

731 057 148, katkaz@post.cz 

 

 

 

 

Na Vaši účast se těší 

PhDr. Jindřich Kadlec, předseda ČAPS 

Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí 

 

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: 737 043 837 

e-mail: caps@caps-os.cz 
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MEDAILONKY VYSTUPUJÍCÍCH 

Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí 

Mgr. Jana Hanzlíková se dlouhodobě zabývá problematikou 
seniorů, lidí se zdravotním postižením a pečujících osob, 
přípravou na stárnutí populace a ochranou práv dětí. V rámci 
MPSV měla nejprve v gesci ochranu práv dětí a sociální 
začleňování. V současné době řídí sekci odvolání a správních 
činností nepojistných dávek.  
Vystudovala sociální politiku a pedagogiku na Univerzitě Hradec 
Králové. Více než 14 let pracovala v managementu neziskové 

organizace, kde řídila sociální služby a speciálně pedagogické centrum a věnovala 
se odbornému poradenství dětem i dospělým se zdravotním postižením a jejich 
rodinám. Působila jako metodička v projektu „Rozvoj a metodická podpora 
poradenských služeb“ Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, a dále v projektu 
„Systémová podpora inkluzívního vzdělávání ČR“ Univerzity Palackého Olomouc.  
Lektoruje v oblasti sociální politiky a školského poradenství, je autorkou odborných 
publikací a metodik. Je členkou odborné poroty projektu Dobrá duše, Ceny Floccus 
Nadace České spořitelny, ambasadorkou projektu „Proti ageismu“ Alternativy 50+ 
a držitelkou 1. ročníku ceny „Duhové křídlo“ za dlouhodobou činnost ve prospěch osob 
se zdravotním postižením v Pardubickém kraji. 
 

PhDr. Jindřich Kadlec, předseda ČAPS 

Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Dlouhodobě 
se zabývá systémem domácí sociální a zdravotní péče 
pro seniory a jejich maximálnímu propojení v rámci České 
republiky. Aktuálně je zapojen do několika projektů podporujících 
systém tzv. sdílené péče o seniory, která zahrnuje optimální 
zapojení neformálních pečujících a všech dostupných oblastí 
sociálních služeb pro seniory v domácnostech tak, aby nemuseli 
předčasně odcházet do pobytových zařízení sociálních 

či zdravotních služeb. 
Od roku 2002 je předsedou České asociace pečovatelské služby, střešní organizace 
terénních sociálních i zdravotních služeb. Hájí zájmy svých členů, účastní 
se legislativního procesu v oblasti sociálních služeb, úzce spolupracuje se zástupci 
státní správy i jednotlivých samosprávných celků, je manažerem vzdělávacích projektů 
pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.  
Od roku 1995 je ředitelem Centra sociálně zdravotních služeb v Praze 17 – Řepy, které 
poskytuje komplexní služby pro seniory, ale také pro děti a mladistvé či závislé osoby.  
 


