ERA uspořádala mezinárodní workshop o sociálním plánování a
aktivním stárnutí
Evropská rozvojová agentura uspořádala dne 5. a 6. června 2013 v rámci projektu
„Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je
spolufinancován z prostředku ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, mezinárodní workshop na téma sociálního plánování a
aktivního stárnutí.
K hlavním cílům dvoudenního workshopu patřilo informování účastníků o různých
způsobech spolupráce v sociální oblasti mezi jednotlivými sektory (veřejným, soukromým a
nevládním) prostřednictvím přenosu zahraničního know-how a zkušeností a výměna názorů
v oblasti aktivního stárnutí. Workshop byl tematicky zaměřen na řešení problémů v oblasti
sociální péče a zabýval se především problematikou sociálního plánování, komunitního
přístupu a aktivního stárnutí.
První den s podtitulem „Policy making v oblasti sociální péče: spolupráce napříč
sektory?“ byl určen především pro zástupce úřadů samosprávných celků, jejich zaměstnance
a představitele nestátních neziskových organizací. Konferenční prostory stejně jako celý
catering zajišťoval sociální podnik Café Therapy zaměstnávající osoby léčené z drogové
závislosti.
Dopolední program zahájila Katarzyna Urban z polského Institutu pro rozvoj lidských
zdrojů, která na konkrétním příkladu města Lublin poukázala na mezisektorovou spolupráci a
na efektivitu fungujícího partnerství sociálně zaměřených organizací. Následně vystoupil
Tomáš Klinecký, koordinátor plánování sociálních služeb v Hlavním městě Praha, který
poukázal na fakt, že v oblasti plánování sociálních služeb dosahují výrazně lepších úspěchů
územně menší části, zatímco plánování sociálních služeb na úrovni Prahy má značné
nedostatky. Možnost spolupráce s veřejným sektorem v oblasti sociálního podnikání
představila ředitelka organizace P3 – People, Planet, Profit Petra Francová. Odpolední
program zahájila opět Katarzyna Urban se svou prezentací na téma Policy making a jeho vlivu
na jednotlivé úrovně řízení (místní, regionální, národní) v Polsku. Zároveň bylo účastníkům
workshopu představeno manažerem Café Therapy Janem Karlem také místo konání
workshopu jako příklad sociálního podnikání v českých podmínkách. Tento příspěvek jasně
poukázal na celkové výhody a nevýhody sociálního podnikání v tuzemském prostředí.
V závěru programu vystoupila Romana Kulichová z Národního centra Podpory transformace
sociálních služeb řízeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která účastníkům
přiblížila současný stav a budoucí výzvy transformace sociálních služeb v ČR.
Druhý den workshopu se projektové konsorcium účastnilo závěrečné konference
projektu PLAS zaměřeného na problematiku aktivního stárnutí a příklady dobré praxe. Během

konference byly představeny a diskutovány příklady dobré praxe pěti zahraničních
partnerských organizací projektu (Velká Británie, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a Itálie).
V rámci konference vystoupili také všichni zahraniční partneři projektu “Soudobé trendy a
sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ a podělili se s účastníky konference o
zkušenosti ze své země. Během celé konference probíhala živá výměna názorů mezi
jednotlivými partnery obou projektů.
V rámci dalších aktivit projektu budou následovat semináře, na kterých budou dále
rozebrána různá témata diskutována na mezinárodních setkáních. V případě jakýchkoliv
dotazů prosím kontaktujte koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou na emailové adrese
katerina.svobodova@eracr.cz.

