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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 

 

Slavnostní zahájení: 

Biljana Weber, generální ředitelka společnosti Microsoft s.r.o. 

Biljana Weber byla do pozice generální ředitelky jmenována s platností od 

2. července 2013. Přišla ze slovinské pobočky společnosti Microsoft, kde od 

roku 2010 působila na pozici generální ředitelky a byla zodpovědná za 

posilování pozice společnosti na domácím trhu. Za dosažené výsledky 

obdržela prestižní ocenění Chairman Award. 

Před příchodem do Microsoftu pracovala ve společnosti IBM, kde od roku 

1992 zastávala různé vedoucí pozice v rámci regionu střední a východní 

Evropy. 

Biljana Weber vystudovala obor Podniková ekonomika na University of 

Sarajevo a následně získala titul MBA na The Open University Business 

School ve Velké Británii. 

 

Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR 

Dan Jiránek se narodil v roce 1963 v Mladé Boleslavi. V roce 1985 dokončil 

Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. V letech 1999 až 

2000 absolvoval postgraduální kurz UK Praha a Univerzity Tampere oboru 

veřejná správa a regionální rozvoj.  V letech 1998-2004 pracoval jako 

náměstek primátora pro životní prostředí a rozvoj, v letech 2004 a 2014 byl 

primátorem statutárního města Kladna.   

Od roku 2002 je členem komise životního prostředí Předsednictva Svazu 

měst a obcí ČR. V roce 2008 se stal předsedou Komory statutárních měst a 

místopředsedou Svazu měst a obcí ČR a od 10. června 2011 do 12. června 

2015 byl předsedou Svazu.  

Od prosince 2014 je Dan Jiránek výkonným ředitelem Svazu.  Od roku 2007 je rovněž místopředsedou 

Rady Státního fondu životního prostředí a členem Řídícího výboru OP ŽP. 

 



 

Konference „Podpora seniorů na úrovni obcí a měst (seniorské bydlení, život v domácím prostředí, 
sounáležitost s komunitou)“, 24.5.2016, 9:00 – 16:00 
                                                                                                                                                (verze k 16.4.2015) 

 

Mgr. Petr Haška, ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické 

Petr Haška působí v Diakonii více než 25 let. Funkce ředitele a předsedy 

správní rady Diakonie ČCE se ujal 1. dubna 2014. Jeho profesní život je spjat 

se seniorským domovem Diakonie v Myslibořicích na Třebíčsku, kde začínal 

jako zástupce ředitele a vedoucí hospodářství. Od roku 2001 až do roku 

2014 pak toto středisko sám řídil. V letech 2011 až 2014 byl také členem 

dozorčí rady Diakonie a působil v roli manažera pro etické řízení Diakonie.  

 

Petr Haška je absolventem ekumenické teologie na ETF UK v Praze. Je 

ženatý, s manželkou Libuší mají šest dětí. 

 

 

Řečníci: 

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. 

Lékař - internista a geriatr, gerontolog, bývalý místopředseda výboru České geriatrické a 

gerontologické společnosti ČLS JEP a člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, v současnosti 

spolupracuje s Úřadem veřejného ochránce práv, s hlavní proseniorskou organizací Život90, s 

Asociací poskytovatelů sociálních služeb, Institutem důstojného stáří Diakonie ČCE či s domácím 

hospicem Cesta domů, přednáší, publikuje - autor několika gerontologických monografií. 

 

Ing. Alexandra Vobořilová, vedoucí oddělení analýz, odbor politiky bydlení, Ministerstvo pro 

místní rozvoj (tbs) 

 

Ing. Jana Ryšánková  

Jana Ryšánková v současné době řídí oddělení politiky stárnutí na MPSV, které je od května 2015 

součástí odboru rodinné politiky.  

Pochází z Ústeckého kraje, kde působila v období 2008-2012 jako krajská radní pro oblast sociálních 

věcí. Od vzniku krajů působila 12 let v zastupitelstvu ÚK, čtyři roky v městské samosprávě jako 

zastupitelka města Štětí, kde je dosud členkou komise sociálních služeb a bydlení. Velkou část svého 

profesního života se věnuje problematice služeb sociální péče, podpoře osob ohroženým sociálním 

vyloučením, podílela se na zpracování Koncepce sociálního bydlení ČR a v rámci svého současného 

působení se podílí na přípravě Koncepce rodinné politiky, která by měla být v září tohoto roku 

předložena ke schválení vládě ČR.  

Jana Ryšánková se rovněž věnuje podpoře obnovy kulturních památek, za jejího působení v radě 

kraje iniciovala vznik programu na záchranu drobných kulturních památek v krajině, který existuje 

dodnes. 
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Mgr. Petr Wija, Ph.D.  

Analytik a odborný pracovník, který se dlouhodobě věnuje problematice sociální politiky, 

zdravotnictví a sociální gerontologie. V roce 2007 ukončil doktorské studium na Fakultě sociální studií 

Ostravské univerzity obhajobou disertační práce na téma stárnutí a sociální politika. V letech 2003 až 

2010 pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se zaměřoval na koncepci sociální politiky 

v reakci na stárnutí populace, dlouhodobou péči a sociální začleňování. V roce 2011 pracoval v 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. V letech 2011 až 2014 spolupracoval s Centrem pro 

studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, společností GAC spol. s r. o. a Institutem 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  

Od roku 2015 spolupracuje zejména s Diakonií ČCE a jejím Institutem důstojného stárnutí. 

 

Mgr. Michal Němec  

Specialista analýz a prognóz, působí na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy v Sekci strategií a 

politik jako analytik. Publikoval studie zaměřené především na témata bydlení a bytové výstavby, ale i 

na jiná rozvojová témata hl. m. Prahy. Podílí se rovněž na přípravě celoměstských koncepčních 

dokumentů. V souvislosti s probíhající aktualizací Strategického plánu hl. m. Prahy byl členem 

pracovní skupiny Sociální koheze a garantuje oblasti dostupného bydlení a sociálního začleňování. 

 

Technologie a senioři Microsoft (tbs)  

 

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc., akademický ředitel Univerzity třetího věku VŠE (tbs) 

 

Mgr. Jan Lorman, ředitel Života 90, z. ú   

Podpora bezpečného a nezávislého života doma - tísňová péče, terénní služby a spolupráce se 

samosprávou (tbs) 

 

Božena Jirků, ředitelka Nadace Charta 77/KontaBariéry/SenSen 

Senzační senior  a projekty seniorských klubů po celé ČR – politika aktivního stárnutí a oddálení 

závislého způsobu života – příklady dobré praxe (tbs) 

 

Diskuze s Rada seniorů, ČSSZ, Úřad práce ČR (tbs),  závěr 
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Příklady dobré praxe – zástupci municipalit, kteří mohou předat své zkušenosti během 

(m)eating pointů – snídaně a oběda – označeni žlutou visačkou 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 

PhDr. Marek Šimůnek 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové, pedagog. V Hradci 

Králové se podílí na realizaci řady projektů posilujících rozvoj sociálních a souvisejících služeb, 

prorodinnou politiku města, aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu.  

Město Hradec Králové se dlouhodobě umísťuje na předních místech v rámci ČR v oblastech 

hodnocení sociální situace, systémového plánování sociálních služeb, atmosféry příznivé celé rodině, 

odstraňování bariér a integrace osob se zdravotním postižením.   

Vybrané projekty realizované v Hradci Králové související s tématem konference:  

- specifické formy bydlení pro seniory, plánování sociálních a navazujících služeb pro seniory 

- prevence kriminality zaměřená na danou cílovou skupinu 

- prezentace aktivních seniorů coby „hradeckých pokladů“ 

- podpora seniorských aktivit v podobě soutěží se zapojením veřejnosti, účast seniorů na specifických 

akcích (např. rockové festivaly) 

- projekt internet pro seniory, kde jsou vyučujícími děti ze ZŠ, audiovizuální reportáže ze života 

královéhradeckých rodin 

- výstavba fit parků 

- dopravní služba pro imobilní občany, aktivity městské organizace Svazu důchodců, mapování bariér 

ve městě, úplná bezbariérovost městské hromadné dopravy a mnoho dalších.  

 

PRAHA 7 

Mgr. Silvie Kratochvílová (tbs) 

 

PRACHATICE 

Hana Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování (tbs) 
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Publikace ke stažení, zajímavé odkazy: 

Publikace ke stažení:   

ŠIMŮNEK, M, VOSTROVSKÁ, H. 2013: Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v Hradci Králové. 

In: Janebová, R. (ed.) Spolupráce v sociální práci. Sborník z konference IX. Hradecké dny sociální práce 

20. – 21. 9. 2012, s. 478-484, ISBN 978-80-7435-259-1, on-line k dispozici zde:  

http://www.prohuman.sk/files/Spoluprace_v_socialni_praci.pdf 

Hradecké poklady (ne)všední příběhy, online k dispozici zde: 

http://www.hradeckralove.org/file/9840/ (tato publikace bude v omezeném počtu také dostupná na 

konferenci) 

Aktuální (dosud neschválená) verze Strategického plánu hl. m. Prahy – návrhovaná část, tematicky 

relevantní je především zelený sešit „Soudržná a zdravá metropole“ (první v pořadí). Ke stažení je 

vše k dispozici zde: http://www.iprpraha.cz/clanek/1464/navrhova-cast 

 

Videa: 

Projekt Přeplavme svůj La Manche: https://www.youtube.com/watch?v=fcQOXiwTsf8 

Swingová tančírna pro seniory: https://www.youtube.com/watch?v=ATfN_dzqE4Y 
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