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Základní  informace 

V devátém roce svého působení jako národní preventivní mechanismus rozvíjí veřejný 

ochránce práv jako své právě stěžejní téma ochranu práv seniorů, zejména pak seniorů 

trpících syndromem demence. Během roku 2013 uskutečnili pracovníci Kanceláře veřejného 

ochránce práv 16 systematických návštěv, které přinesly unikátní informace o situaci 

v pobytových sociálních službách i neregistrovaných zařízeních, jež se zaměřují na danou 

cílovou skupinu. S cílem posílit prevenci špatného zacházení budou učiněná zjištění využita 

k nastolení témat, která lze považovat za klíčová (byť v některých případech byla dosud 

tematizována jen okrajově). 

Cílem odborné konference je spojení teoretických i praktických pohledů na problematiku práv 

seniorů žijících v institucionálním prostředí. Stěžejním pojmem konference je lidská 

důstojnost ve všech jejích aspektech, s důrazem na odborné i organizační nároky péče o 

osoby trpící demencí.  

Konference je rozdělena do dvou částí. První den proběhne plenárně. Vystoupí přední 

odborníci věnující se z různých pozic péči o seniory. Byli osloveni s požadavkem, aby svými 

příspěvky postihli momenty, které byly na základě systematických návštěv vyhodnoceny jako 

mimořádně citlivé z hlediska respektu k důstojnosti člověka a jeho ochrany před špatným 

zacházením. Bude tedy řeč o specifických potřebách osob s demencí, zajištění výživy, 

multidisciplinárním přístupu k péči a režimu a individuálnímu přístupu v péči. 

Druhý den konference bude probíhat formou workshopů nad tématy výživy, zajištění péče, 

možnostech sociální práce a právními aspekty pobytu seniorů v sociálních službách. 

Paralelně proběhne setkání představitelů vybraných evropských národních preventivních 

mechanismů. 

Konference je pořádána v rámci projektu Společně k  dobré správě (reg. č. 

CZ.1.04.5.1.00/81.00007). Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

Místem konání konference je Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Podrobné 

informace k dané adrese naleznete na www.ochrance.cz. Upozorňujeme, že Kancelář 

účastníkům konference nemůže zajistit parkování. Přihlašování probíhá pomocí 

elektronického formuláře a bude otevřeno do 5. února 2014. (Pozn.: Kapacita konferenčního 

sálu i míst na workshopech je omezená, proto si pořadatel vyhrazuje zájemce z důvodu 

naplnění kapacity odmítnout.) 

Na plenární části konference bude zajištěno tlumočení do anglického jazyka. Z příspěvků 

řečníků bude pořízen sborník. Akce je konferencí ve smyslu dalšího vzdělávání odbornosti 

sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách (§ 111 odst. 2 písm. e) a § 116 

odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.) a byla kreditní komisí České asociace sester zařazena do 

kreditního systému celoživotního vzdělávání v oboru všeobecná sestra, nutriční terapeut a 

zdravotně sociální pracovník (účast na každém dni konference odpovídá zisku 4 kreditů). 

 

 

http://www.ochrance.cz/


 

 

PROGRAM   KONFERENCE 

 

20. února 2014 
 
9:00 - 9:30  Registrace účastníků 
 
9:30 - 10:00   Představení domácích i zahraničních hostí 

Úvodní slova 
 
10:00 - 11:10 I. SPECIFICKÉ POTŘEBY OSOB S DEMENCÍ 
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Strategie P-PA-IA, východisko pro péči 
o člověka s demencí 
Pavla Hýblová: Zvládání poruch chování spojených s demencí 
JUDr. Adéla Hradilová: Medikace s tlumicím efektem v praxi zařízení sociálních 
služeb pro seniory dle poznatků ochránce ze systematických návštěv 
Diskuse 
 
11:10 - 12:20 II. VÝŽIVA U OSOB S DEMENCÍ  
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.: Vztah výživy a kognitivních funkcí u osob 
trpících demencí, výsledky výzkumu 
Mgr. Dana Hradcová: Jak se dobře najíst v dlouhodobé péči – Autonomie 
v činnostech každodenního života 
Mgr. et Mgr. Ladislav Tomeček: Zjištění ze systematických návštěv: Poskytování 
stravy osobám s demencí v pobytových zařízeních sociálních služeb 
Diskuse 
 
12:20 – 13:20 Přestávka na oběd 
 
13:20 - 14:40 III. MULSTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP V PÉČI  
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.: Křehcí a nepochopení – specifická povaha zdravotně 
sociálních potřeb geriatrických klientů 
MUDr. Martina Mašátová: Role praktického lékaře v péči o seniora v instituci 
Mgr. Lenka Dražilová: Spolupráce zaměstnanců v sociálních službách, předávání 
informací 
Diskuse 
 
14:40 – 15:00  Přestávka na kávu 
 
15:00 – 16:20 IV. REŽIM A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP  
Dr. Ivo Šelner, MAS: Závislost ve stáří, což takhle dát si štamprdli... 
Marie Báňová: Individuální přístup ke klientům trpícím demencí 
Mgr. Marie Lukasová: Autonomie vůle u klientů s demencí 
Diskuse 
    
16:20    Představení workshopů  

Zakončení prvního dne konference 
 
 



 

 

PROGRAM   KONFERENCE 

 

21. února 2014 
 
 
9:30 – 12:00  Workshopy 
 

I.         Stravování jako důležitá součást komplexní péče o osoby s demencí, 
Mgr. Dana Hradcová (tiskové středisko) 
 

II. Ošetřovatelská péče jako součást pobytové sociální služby, 
Pavla Hýblová (malý sál) 

 

 
III. Právní aspekty pobytu seniora v sociální službě,  

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M. (velký sál) 
 

IV. Možnosti sociální práce v pobytové sociální službě pro seniory, 
PhDr. Radek Suda, Mgr. Jan Vrbický (učebna FSS) 
 

V. Pracovní setkání národních preventivních mechanismů 
 

12:00 – 13:00  Přestávka na oběd 
 
13:00 – 13:45  Výstupy z jednotlivých workshopů, shrnutí, diskuse, 

ukončení 
 
 
 
 


