PROGRAM SEMINÁŘE „ÚLOHA RODINY V PÉČI O SENIORY“ SPOJENÝ
S PŘEDSTAVENÍM KNIHY PROF. HYNKA JEŘÁBKA A KOLEKTIVU ISS FSV UK

„MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA V PÉČI O SENIORY“
Středa 11. září 2013 10:00 – 14:00
Michnův palác, sál „Petřín“, Újezd 450/40 Praha 1

Vystoupí:
Mgr. Helena Langšádlová, bývalá předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PČR;
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, bývalá předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR;

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., exministr zdravotnictví ČR;
Prof. Hynek Jeřábek, vedoucí autorského kolektivu, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd;
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., autorka předmluvy ke knížce, disidentka a emeritní vedoucí katedry
sociální práce FF UK;

PhDr. Jiří Ryba a PhDr. Alena Miltová, CSc., Sociologické nakladatelství SLON;
Mgr. Jana Hamanová, ředitelka výzkumu Agentury SCaC , realizátora terénních výzkumných prací.

Časový harmonogram semináře:
10:00

Zahájení semináře:
Helena Langšádlová:
Význam rodiny při péči o seniory

10:10

Anna Putnová:
Význam celoživotního vzdělávání v životě seniora
diskuse

10:45

Leoš Heger:
Snaha o propojení zdravotní a sociální péče u seniorů a dlouhodobě nemocných
diskuse

11:30

Hynek Jeřábek:
Mezigenerační solidarita a péče o seniory v rodině
diskuse

12:30

Představení knihy: Hynek Jeřábek a kol.: Mezigenerační solidarita v péči o seniory
Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2013
Moderuje: Jiří Ryba, Sociologické nakladatelství
Vystoupí: Jiřina Šiklová, Leoš Heger, Jana Hamanová, autoři
Dotazy z pléna zodpovědí členové a členky autorského kolektivu z Institutu
sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

13:00

Občerstvení a neformální diskuse

14:00

Ukončení semináře

Seminář organizuje TOPAZ ve spolupráci a s přispěním Konrad Adenauer Stiftung,
Socilogického nakladatelství SLON, agentury SC & C a .

Přístup do Michnova paláce je možný z Kampy, přes parkoviště v areálu Sokola nebo z ulice
Újezd skrz Tyršův dům. Doprava je možná tramvají, linkami 12, 20 a 22 do zastávky
Hellichova nebo autem, parkování je možné v areálu Sokola za Tyršovým domem, přístup na
parkoviště je ulicí Nosticova. Více viz. plánek níže.

RESUMÉ KNIHY:
JEŘÁBEK, Hynek a kol.: Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Praha, 2013, 316 s. + CD ROM
Kniha začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách.
Výsledky prvního z výzkumných projektů seznamují se způsoby, motivy a důsledky péče v životě
rodin, které se starají o seniora v domácích podmínkách. Druhým cílem knížky je seznámit čtenáře s
modely mezigenerační solidarity, vyvíjenými v USA a v Evropě v letech 1976 až 2001. Snahou autorů
bylo ověřit, nakolik tyto modely platí pro rodiny v České republice, a vyvinout lepší měřící nástroje pro
toto zjišťování. "Jak provádět měření mezigenerační solidarity a rodinné soudržnosti?", bylo jednou z
ústředních otázek druhého výzkumného projektu. Projekt využil široký rejstřík poznávacích postupů od
standardizovaného dotazování a podrobného zjišťování potřeb seniorů a pečovatelských aktivit
příslušníků rodin starajících se o seniory v domácích podmínkách přes skupinové rozhovory se
skupinami laických i profesionálních pečovatelů až k hloubkovým rozhovorům s pečovatelkami a
pečovateli o seniory přímo v rodinách. Dalším tématem bylo srovnání rodinné a institucionální péče o
seniory. Testování hypotéz a mnohorozměrné metody poskytly analytické závěry. Citace pečujících
osob umožnily porozumět hodnotám a motivaci péče o seniory v rodinách. Závěrečné kapitoly knížky
jsou příspěvkem k teorii mezigenerační solidarity její specifikací pro "pečovatelskou generaci" rodin v
České republice

