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Po každém bloku bude dán prostor na dotazy a krátkou diskuzi k tématu.

Biografická péče o seniory ve výuce
8:30 – 9:00 
Připojení se na on-line kulatý stůl

9:00 – 9:10
Zahájení moderátorem a informace k programu

9:10 – 9:30
Biografie jako součást péče o seniory

Přednášející: Bc. Alena Bártíková, MPSV ČR, projekt Implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň, koordinátorka pro Jihočeský kraj

Efektivita práce s biografií v péči o seniory z pohledu sociální pracovnice a důležitost osvětové činnosti 
pro zavádění nových modelů péče do praxe.

9:30 – 10:00 
Biografická péče o seniory v teorii

Přednášející: PhDr. Eva Procházková PhD., autorka koncepce biografické 
péče o seniory, Erwin Böhm Institut

Základem péče o seniora je jeho životní příběh, který je podmínkou pro individuální pojetí péče a pří-
stup k člověku, kterého vnímáme jako osobnost. Biografická péče je nefarmakologická terapie pro 
seniory s onemocněním demence.

10:00 – 10:20 
Jak začíná nový projekt 

Přednášející: Mgr. Irena Kadlčíková, MPSV ČR, projekt Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň, koordinátorka pro Plzeňský kraj

Jak vznikl Projekt Pedagog? Cesta zrodu nového projektu od prvotního nápadu po jeho dotažení 
a představení konkrétní činnosti práce koordinátora v kraji.

10:20 – 10:50
Projekt Pedagog

Přednášející: PhDr. Eva Procházková PhD., autorka koncepce biografické 
péče o seniory, Erwin Böhm Institut

Vstup biografické péče do výuky, certifikace škol, školení pedagogů. Vzájemná spolupráce vzdělávacích 
institucí pro zdravotně sociální oblast, a to jak pro učební obory, střední, vyšší odborné, tak i vysoké 
školy je podkladem pro vznik odborné publikace, která vyjde v roce 2022. 

10:50 – 11:00 
Škola otevřená spolupráci a přátelská seniorům

Přednášející: PhDr. Ivana Křížová, ředitelka Střední zdravotnické školy  
a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň

Škola jako instituce důležitá nejen pro vzdělávání žáků a studentů, ale i jako spolupracující subjekt na 
zdravotně-sociálním pomezí. 

11:00 – 11:20 
Biografická péče ve výuce diplomovaných všeobecných sester 

Přednášející: Bc. Mgr. Ladislava Skopová, Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, pedagožka

Zkušenosti se zaváděním konceptu biografické péče do výuky na vyšší odborné škole zdravotnické 
v předmětu Ošetřovatelská péče o seniory. Výstupy prací s biografií studentů oboru diplomovaná všeo-
becná sestra.

11:20 – 11:30 
Zařazení biografické péče do předmětu pečovatelství

Přednášející: Mgr. Jaroslava Kaucká, Střední škola, Kralovice, pedagog

Informace o oboru Sociální činnost a jeho odborných předmětech, zaměření na význam biografické péče 
v přístupu ke stárnoucí populaci a zakomponování uvedeného systému péče do odborných předmětů 
a maturitní zkoušky. 

11:30 – 12:00 
Shrnutí a závěr online kulatého stolu 

Projekt Implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň 

vás zve na
On-line  
KULATÝ STŮL

22.2.
2022 
od 9 hodin

mailto:jirina.rabikova%40mpsv.cz?subject=jirina.rabikova%40mpsv.cz
www.mpsv.cz
www.facebook.com/seniorivkrajich
https://seniorivkrajich.mpsv.cz
www.youtube.com/channel/UCJtArtCw_4lpncFwtPX0HFQ

