
 

 

 

Tisková zpráva             Praha, 19. února 2013 

 

Úvodní konference projektu:  

„Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ 

 

 

V úterý 19. února proběhla v pražském hotelu Fortuna City konference s podtitulem „Sociální 

trendy a inovace: jejich význam a současné pojetí v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ . 

Konference je součástí projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a 

přímé péče“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

 

Cílem konference bylo poukázat na zkušenosti a praxi zahraničních i tuzemských aktérů v 

oblasti sociálních inovací. O své zkušenosti se vedle českých odborníků podělili zahraniční 

partneři projektu z Velké Británie, Polska a Bulharska, kteří představili koncepty a současné 

trendy, kam se ubírá vývoj v oblasti sociálních inovací.  

 

Po slavnostním zahájení konference představil Jan Šindelář z pořádající Evropské rozvojové 

agentury přibližně 70 posluchačům základní atributy projektu. Dále definoval sociální inovace, 

zdůraznil jejich význam a zasadil tuto problematiku do teoretického kontextu.  

 

Erik Čipera z občanského sdružení Asistence představil aktivity své organizace, která se 

snaží zvýšit kvalitu života osob s tělesným a kombinovaným postižením. 

Inovační přístup Asistence, o.s. ilustrovalo promítání krátkého dokumentu o projektu Jedeme 

v tom s Vámi, který je ukázkovým příkladem sociální inovace v českém prostředí. V následné 

diskuzi Čipera upozornil na důležitost prezentace aktivit sdružení směrem k veřejnosti.  

 

Následovala tematická část, kterou zahájila úvodním slovem místostarostka Prahy 4 Ivana 

Staňková. Zdůraznila narůstající potřebu realizace sociálních inovací a jejich význam pro 

soudobou společnost. Ředitel Ústavu sociálních služeb v Praze 4 Miloš Hájek následně 

představil význam institucionální péče a zároveň služby, které poskytuje občanům městské 

části Prahy 4. Zástupci Ústavu dále zdůraznili význam nových technologií, které mohou ušetřit 

čas a administrativní náklady a následně zpřístupnit služby většímu počtu příjemců. 

 

Příklad konceptu komunitního přístupu byl představen britskými partnery z organizace 

MsSence, kteří poukázali na možnosti, jak může místní (lokální) komunita částečně přebírat 

klíčovou roli v oblasti sociální péče a doplňovat tak legislativní či implementační nedostatky 

státu.  

 

Bulharští partneři, National Patient’s Organisation, prezentovali své zkušenosti s prací v unii 

pacientů, tedy z pohledu jak pacienti a příjemci sociálních služeb mohou hájit své postavení a to 



zejména v oblasti rovného zacházení. V neposlední řadě zástupci polské organizace Institute 

for Human Resources posluchačům popisovali sociální inovace z pohledu individuální sociální 

péče, tedy v oblasti odborné přípravy i lidských zdrojů apod.  

 

Na závěr účastníci naplno využili jedinečné možnosti, kterou jim konference poskytla, a 

rozpoutali živou diskuzi. Velký zájem byl o názory a zkušenosti zahraničních partnerů a 

diskutující probrali i vliv současných legislativních změn v České republice na každodenní práci. 

Probírala se například role nezbytnosti soukromé sféry v sociálních inovacích či potřebnost 

vlastní iniciativy. Partneři se shodli, že je třeba interakce a vzájemné inspirace mezi soukromou 

a veřejnou sférou a jednotlivými sociálními partnery a aktéry.  

 

Po skončení veřejné části pokračovala konference uzavřeným zasedáním tematické sítě, kde 

se partneři projektu blíže zabývali směřováním celého projektu. Bylo dosaženo shody o 

tematické náplni plánovaných workshopů, které se budou konat opět se zahraniční účastí 

v následujících měsících.  

 

Dále bychom Vás tímto rádi pozvali na následující seminář, který se bude konat v pondělí 

25. března 2013 s cílem informovat zástupce neziskového sektoru a sociálních pracovníků o 

současné praxi sociálních inovací a o způsobech přenosu příkladů dobré praxe do specifického 

prostředí v České republice. Samostatný tematický blok bude věnován otázce sociálního 

podniku.   

 

V případě Vašeho dalšího zájmu kontaktujte koordinátora celého projektu Jana Šindeláře: tel.: 

+420 774 455 216  či jan.sindelar@eracr.cz 

 

 

       

 

                                                                 Mgr. Jan Šindelář  

       manažer projektu 

                   Evropská rozvojová agentura, s.r.o. 

                   jan.sindelar@eracr.cz 

         tel: 774 455 216 

mailto:jan.sindelar@eracr.cz
mailto:jan.sindelar@eracr.cz

