Charita Třinec, MEDICA Třinec, z.ú. a MEDICA zdravotní péče, s.r.o.
ve spolupráci s odborem sociálních věcí města Třince pořádají konferenci
pod záštitou starostky města Třince

8:30 – 9:00 Prezence

NEJSTE NA TO SAMI

9:10 – 9:25 Příspěvek na péči
Mgr. Renáta Śmigová , ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Třinec

aneb komplexní terénní péče v „kostce“

9:25 – 9:40 Péče o blízkou osobu – možnost využití dávkových systémů
Mgr. Ivana Wiewiorková, ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Třinec

9:00 – 9:10 Zahájení a úvodní slovo zástupců města Třince

9:40 – 10:00 Systém sociální pomoci Městského úřadu Třinec
Mgr. David Životský, odbor sociálních věcí, Městský úřad Třinec
Kdy : 16. května 2017
Kde: Sborové centrum Hutník Třinec

Čestným hostem bude paní
Mgr. Bc.Pavla Golasowská,
Dis., poslankyně Poslanecké
sněmovny PČR.

Vstup na
konferenci
zdarma

Moderátorka konference :
Mgr. Libuše Koppová

Konference je určena nejen
zdravotnickým a sociálním
pracovníkům, pracovníkům v
sociálních službách, ale i pečujícím
laikům, nebo těm, kteří pečovat
chtějí, protože informace jsou to,
co nám většinou chybí.

10:00 – 10:30 Diskuze a přestávka na kávu
10:30 – 10: 50 Informace o terénních službách:
Centrum sociální pomoci Třinec, osobní asistence
Tabita, osobní asistence a odlehčovací služby
Pečovatelská služba a denní stacionář,
Domácí zdravotní péče Ivanovová s.r.o.
10:50 - 11:10 Co nabízí Charita Třinec?
Bc. Marta Bezecná, Charita Třinec
11:10 – 11:30 Co nabízí MEDICA zdravotní péče, s.r.o.?
Danuše Walachová, MEDICA zdravotní péče, s.r.o.
11:30-12:00 Hospic pro děti
Bc. Bronislava Husovská, DiS, mobilní hospic Ondrášek
12:00 – 13:00 Diskuze a přestávka na oběd

Přihlášení zasílejte na nejstenatosami@seznam.cz

13:00 – 14:30 Hospice a umění doprovázet
MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v Čechách
14:30 – 15:00 Diskuze a ukončení konference

Přihlášeným účastníkům bude vystaven certifikát o účasti
na odborné konferenci v rozsahu 6 hodin.
--------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška
– nutná pro vystavení certifikátu o účasti v rozsahu 6 hodin
Přihlašuji se závazně na odbornou konferenci

NEJSTE NA TO SAMI

aneb komplexní terénní péče v „kostce“

Termín: 16. května 2017
Místo konání: Sborové centrum Hutník Třinec
Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………..
Název a adresa organizace: …………………………………………………………………..
Kontaktní údaje /telefon, e-mail/: ………………………………………………………………
Zdravotník /Sociální pracovník / Pracovník v sociálních službách (zaškrtněte)
Prosím o vyplnění závazné přihlášky a zaslání na email:
nejstenatosami@seznam.cz
a to nejpozději do 13/5/2017

