Odbornými garanty konference jsou:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Společnost Ledax o.p.s.
ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze

si Vás dovolují pozvat na V. ročník konference
Mediální partneři:

SENIOR LIVING
9. a 10. listopad 2010
Výstavní a společenské centrum IDEON, Pardubice
Pod záštitou:
JUDr. Petra Šimerky, ministra práce a sociálních věci,
Ministerstva pro místní rozvoj
Mgr. Miloslava MacelǇ,člena Rady Pardubického kraje
Mgr. Jaroslava Demla, primátora města Pardubic
prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc.,
děkana Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc., děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze

Rámcový program konference
Členové čestného předsednictva konference:

Hlavní témata konference:

zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj
zástupce Města Pardubic
Mgr. Miloslav Macela, člen Rady Pardubického kraje
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v.v.i.
Ing. Jiří Horecký, B.A., (Hons), prezident APSS ČR
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc., vedoucí katedry veřejného a sociálního
zdravotnictví Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
zástupce Fakulty stavební ČVUT v Praze
Ing. Irena Lavická, ředitelka společnosti Ledax o.p.s.

BYDLENÍ SENIORŮ
? architektonické a urbanistické aspekty seniorského bydlení
? upravitelnost bytů a rekonstrukce pobytových zařízení pro
seniory
? aktuální trendy ve výstavbě pobytových zařízení pro seniory
? bezbariérovost a přístupné prostředí pro seniory
? veřejno-soukromé partnerství při výstavbě a rekonstrukci
seniorského bydlení

KVALITA ŽIVOTA VE STÁŘÍ
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete,
prosím, nejpozději do 10. října 2010 na adresu:
Ledax o.p.s.
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
nebo e-mailem na adresu: konference@ledax.cz
Veškeré informace včetně programu, elektronické přihlášky a možností
ubytování v Pardubicích naleznete na webových stránkách
společnosti Ledax o.p.s. – www.ledax.cz.

Kontaktní údaje:
Informace pro přednášející a sponzory:
Mgr. Barbora Čepičková, barbora.cepickova@ledax.cz, 724 007 202
Informace pro účastníky:
Iveta Petráňová, BBus., konference@ledax.cz, 389 604 338, 724 634 367
Z jednání konference bude vydán sborník s ISBN.

? terénní služby
? důstojný život seniorů v pobytových zařízeních
? aktivizační činnosti pro seniory

Program bude rozdělen do tematických bloků. Délka příspěvků max.
25 minut. Na závěr každého bloku proběhne diskuse.

9. listopad 2010
úterý

10.00 – 17.15 KONFERENCE
Přehled příspěvků, členění do bloků a nabídku
doprovodných programů naleznete v programu
konference.
19.00 – 22.00 SPOLEČENSKÝ VEČER pro registrované účastníky
konference

10. listopad 2010
středa

9.00 – 12.00 KONFERENCE
13.00 – 16.00 PROGRAMY A a B
Program A: prohlídka vybraného zařízení pro seniory
v Pardubicích
Program B: workshop na téma standardy kvality
v sociálních službách

