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Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s  
Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE  

a společností Microsoftem, s.r.o. 
 

Vás zvou na konferenci 
 
 

Podpora seniorů na úrovni obcí a měst 
(seniorské bydlení, život v domácím prostředí, sounáležitost s komunitou) 

 
Místo: Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 14000 Praha, Michle (Brumlovka) 

24. května 2016, od 9:00 do 15:30 hod. 
Moderuje: Štěpánka Filipová, tisková mluvčí SMO ČR 

 

 
Program 
 
9:00 – 9:30  registrace účastníků, (m)eating point 
 
9:30 –  12:00  I. blok – teorie, úvod do problematiky 
Přivítání, úvodní slovo 
Biljana Weber, generální ředitelka české pobočky Microsoft  
Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR 
Mgr. Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE 
 
 
Heterogenita seniorské populace a možnosti podpory života v komunitě ze strany obcí 
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., geriatr, gerontolog 
 
Bytová politika ČR v kontextu stárnutí populace: nástroje podpory bydlení znevýhodněných skupin 
obyvatel 
Ing. Alexandra Vobořilová, vedoucí oddělení analýz, odbor politiky bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Podpora obcí v připravenosti na demografické změny a podpora pečujících 
Ing. Jana Ryšánková, vedoucí oddělení politiky stárnutí, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, MPSV 
 
Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě 
Mgr. Petr Wija, Ph.D., Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE 
 
Bydlení a bytová politika ve Strategickém plánu hl. města Prahy 
Mgr. Michal Němec, Sekce strategií a politik, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
 
12:00 – 13:00 oběd, (m)eating point 2.0 
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13:00 – 15:00 II. blok – praktická řešení a příklady dobré praxe 
 
Technologie a senioři Microsoft (tbs) 
 
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc., akademický ředitel Univerzity třetího věku VŠE (tbs) 
Podpora bezpečného a nezávislého života doma - tísňová péče, terénní služby a spolupráce se 
samosprávou, Mgr. Jan Lorman, ředitel Života 90, z. ú. 
 
Senzační senior  a projekty seniorských klubů po celé ČR – politika aktivního stárnutí a oddálení závislého 
způsobu života – příklady dobré praxe 
Božena Jirků, ředitelka Nadace Charta 77/KontaBariéry/SenSen 
 
Diskuze s Rada seniorů, ČSSZ, Úřad práce ČR, (tbs),  závěr 
 
 
Přidružené akce: 

- Tabule „Svaz a technologie spojují“ – není třeba mít sebou 100 vizitek, které na konferenci rozdáte, 
stačí tu svou nalepit na tabuli u registrace a nechat k dispozici všem, kteří by si ji rádi vyfotili (třeba 
do smart telefonu) a případně vás pak kontaktovali. Chráníme naše lesy! 
 

- Během (m)eating pointů (9:00 – 9:30 a 12:00 – 13:00) budou mít účastníci příležitost nejen se 
občerstvit, ale také komunikovat s pozvanými zástupci měst a obcí, kteří mohou představit příklady 
dobré praxe a poradit, kterak řešit situaci seniorů v městech a obcích.  
Zástupci měst, kterých se budete mít šanci zeptat na cokoliv, budou označeni žlutými jmenovkami.  
 

- Během (m)eating pointu 2.0 – v době oběda – proběhne také tisková konference na téma podpora 
seniorů (nejen) na úrovni města a obcí.  

 
- Součástí konference bude také výstava obrazů fotografa Václava Jedličky, která podporuje 

myšlenku, že všichni chceme žít doma - tam, kde to známe a máme rádi. Výstava vznikla v rámci 
informační kampaně „Žít déle doma“, která se soustředí na prevenci umisťování starých lidí do 
ústavů trvalé péče.  
Portréty zobrazují deset seniorů, kteří se narodili v letech 1918 – 1948 a kteří žijí doma s podporou 
různých služeb (pečovatelská služba, tísňové tlačítko, mobilní hospicová péče apod.) nebo úplně 
samostatně. Všechny spojuje láska k domovu a rozhodnutí zůstat v něm žít.  
 
Devět lidí z deseti si přeje dožít doma. Devět lidí z deseti umírá v ústavech. Změňme to. 
 

 
 
 


