Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Vás srdečne pozýva na odbornú konferenciu na tému

POSKYTOVANIE DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI
NA SLOVENSKU
4. júna 2019 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave
Cieľom konferencie je spoločne deklarovať záujem o potreby tých občanov na Slovensku, ktorí sú zo zdravotných dôvodov dlhodobo
odkázaní na pomoc spoločnosti. Vzájomná výmena skúseností počas celého rokovania pomôže naštartovať nové riešenia a prinesie
pozitívny posun v oblasti dlhodobej starostlivosti (aktualizácia návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti, zmeny v právnych
predpisoch o dlhodobej starostlivosti).
V prípade Vášho záujmu o účasť na podujatí, vyplňte elektronickú prihlášku — http://www.minv.sk/?ros najneskôr do 30. mája 2019.
Akceptácia Vašej prihlášky Vám bude zaslaná s podrobnejším programom na e-mailovú adresu (z prihlášky).
Podujatie sa realizuje v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez
OP Efektívna verejná správa, v ktorom ÚSV SR ROS zastrešil spoluprácu Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

PROGRAM
09:30 — 10:00

13:00 — 13:15

Registrácia účastníkov

Prestávka
13:15 — 14:15 • Panel III.
Čo by nemalo v stratégii dlhodobej starostlivosti chýbať?
Panelová diskusia s členmi projektovej pracovnej skupiny

10:00 — 10:25

Otvorenie / Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre ROS
10:25 — 10:45

Informácia o výstupoch projektu / Mária Lévyová, prezidentka AOPP
10:45 — 11:45 • Panel I.
Dlhodobá starostlivosť na Slovensku a potreba zmien
Panelová diskusia zástupcov MZ SR, MPSVR SR, AOPP, NR SR

14:15 — 15:00

11:45 — 12:00

Počas konferencie bude zabezpečené občerstvenie a obed pre účastníkov
podujatia.

Prestávka
12:00 — 13:00 • Panel II.
Poskytovanie dlhodobej starostlivosti v Českej republike
a na Slovensku
Panelová diskusia zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb v Českej
republike a Slovenskej republike, zástupcov VÚC, AZP SR, MZ SR, MPSVR SR

Ukončenie konferencie / obed
Moderátor podujatia: Tomáš Szalay

.

