11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR SENÁTU
za odborné podpory
ČESKÉ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
pořádá konferenci na téma:

Nové povinnosti poskytovatelů pečovatelské služby
v oblasti ochrany osobních údajů a další aktuality
Gestorkou akce je senátorka
Emilie Třísková, místopředsedkyně ÚPV Senátu PČR

Konference se koná v úterý 10. října 2017, 10:00 – 15:00 hod.
v Jednacím sále Senátu PČR,
(vstup z Valdštejnské ulice přes recepci „A“)

Emilie Třísková v. r.
místopředsedkyně
Ústavně-právního výboru Senátu

JUDr. Miroslav Antl v. r.
předseda
Ústavně-právního výboru Senátu

Program:
9:00 – 10:00

Prezence účastníků konference při vstupu do Senátu PČR

10:00 – 10:30 Zahájení konference, zdravice hostů
Emilie Třísková, místopředsedkyně ÚPV Senátu PČR
PhDr. Jindřich Kadlec, předseda ČAPS
10:30 – 11:00 Aktuality v sociálních službách z pohledu MPSV
Mgr. David Pospíšil, ředitel Odboru sociálních služeb, sociální
práce a sociálního bydlení MPSV
11:00 – 11:30 Inspekce kvality v pečovatelských službách – informace a
doporučení
Mgr. Jana Marie Landová, ředitelka Odboru inspekce kvality
sociálních služeb MPSV
11:30 – 11:45 Diskuze se zástupci MPSV
11:45 – 12:30 Přestávka na oběd
12:30 – 13:00 Co znamená GDPR (oblast ochrany osobních údajů) pro sociální
služby: od 28. 5. 2018 bude platit nová evropská legislativa o
ochraně osobních údajů a znamená důkladnější ochranu údajů. Jak
se na ni připravit? Kterých osobních údajů se to týká? Zabezpečení v
informačních systémech Orion a Cygnus.
Eva Vajdová, konzultantka, IReSoft, s.r.o.
13:00 – 13:15 Představení spolupráce ČAPS a Bella Bohemia s.r.o nejen v oblasti
vzdělávání
Marie Schlemmerová, Bella Bohemia s.r.o
13:15 – 13:45 Informace o realizaci vzdělávacích a dalších projektů ČAPS
Mgr. Kateřina Dušková, Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová,
koordinátorky projektů ČAPS
14:00 – 15:00 Závěrečné slovo a ukončení konference
Emilie Třísková, místopředsedkyně ÚVP Senátu PČR
15:00

Prohlídka Valdštejnského paláce

Vstup na konferenci je pouze pro registrované.
Pro vstup do budovy Senátu je nutný platný doklad totožnosti (OP nebo pas).
Upozorňujeme vystupující, že písemný záznam z konference bude uveřejněn na internetových
stránkách Senátu a na internetových stránkách ČAPS.

Organizační pokyny:
Z důvodů omezené kapacity sálu a dalších organizačních důvodů je nutné potvrdit účast
e-mailem na adresu: caps@caps-os.cz , nejpozději do 6. října 2017 (do předmětu uveďte
Přihláška na konferenci)
V přihlašovacím e-mailu uveďte, prosím, za každého účastníka:
Jméno, příjmení, organizaci a v případě zájmu o osvědčení také datum narození.
Dále je nutné uvést, zda máte zájem o prohlídku Senátu PČR, počet účastníků prohlídky
je omezen. Bližší informace v kanceláři ČAPS: Ludislava Libichová, 732 547 485

