PROGRAM TISKOVÉ KONFERENCE
ČESKÉ GERONTOLOGICKÉ A GERIATRICKÉ SPOLEČNOSTI (ČGGS)
pořádané ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností, o.s. Život 90 a o.s. Cesta
domů
Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci
Postavení seniorů ve společnosti (a službách) v ČR
1. říjen - Mezinárodní den seniorů 2008: Práva seniorů
v úterý 2. září 2008 v 11.00 hodin
ve Zlatém salonku hotelu Esplanade, Praha 2, Washingtonova 1600
Pozvaní účastníci panelu:
úvodní slovo:
MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády ČR pro lidská práva a otázky národnostních
menšin: Práva seniorů
MUDr. Marián Hošek, místopředseda Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (náměstek
ministra práce a sociálních věcí): Národní program přípravy na stárnutí 2008-2012 - vytyčení
dlouhodobé seniorské politiky: referuje Mgr. Petr Wija
Mgr. Petra Matyášová, vedoucí oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody, Kancelář
Veřejného ochránce práv

dále jsou pozváni (dle abecedy):
Mgr. Jiří Hrabě, Elpida Plus o.p.s.
Mgr. Michal Horažďovský, vedoucí Linky seniorů Elpida Plus o.p.s.
PhDr. Hana Janečková, Ph.D., místopředsedkyně České alzheimerovské společnosti
Mgr. Dana Jurásková, prezidentka České asociace sester
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., členka výboru České gerontologické a geriatrické
společnosti
Mgr. Jan Lorman, předseda o.s. Život 90
Jana Petrenko, Koalice pro zdraví, o.p.s.
Mgr. Martina Rokosová, výkonná místopředsedkyně České alzheimerovské společnosti
Mgr. Martina Špinková, ředitelka o.s. Cesta domů
Tištěné materiály:
Kvalita života ve stáří – Národní program přípravy na stárnutí na léta 2008-2012
Výběr z publikace: Vidovićová L: Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti
Dopis SÚKL
Mezinárodní den seniorů 2008 - informace
Dny paměti - informace
Dostupnost pečovatelské služby – nová data (Bc. Lada Habrcetlová)

Česká gerontologická a geriatrická společnosti vítá skutečnost, že byla v průběhu tohoto léta
mediálně otevřena otázka kvality zdravotní a sociální péče pro seniory. K této závažné
problematice se budeme i nadále vracet. Kauza publikovaná v MF DNES v červenci t.r.
rozpoutala širokou celospolečenskou diskusi. Společnost pochopila, že jde o součást daleko
širšího, obecného celospolečenského problému, o lidský aspekt vnímání vyššího věku a
společenské role seniorů.
Proto na první červencovou tiskovou konferenci, zaměřenou na odborné aspekty péče v LDN,
navazuje tato druhá konference, zaměřená na lidskoprávní a obecné otázky postavení seniorů
ve společnosti i jejich pozice klientů zdravotních a sociálních služeb.
TK se koná za laskavé podpory hotelu Esplanade

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně ČGGS
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