
                                        

   
 
 

 
 

 

Podpora rozvoje služeb pro seniory prostřednictvím zkvalitnění činnosti členských organizací ČAPS 
Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky  

  

 

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 
Vás srdečně zve na 

 

Krajský kulatý stůl v Jihomoravském kraji 
 

k  tématu: 

 

Jak v  pečovatelských službách zvládáme krizi 
spojenou s  pandemií koronaviru? 

 
 
Termín setkání: 14.října 2020 v 10.00 hod. 
 
Místo setkání: REMEDIA PLUS z.ú., Růžičkova 2393/5, Břeclav 

 
Diskutovat budeme především o těchto otázkách: 
 

• Co potřebujeme ke zvládnutí další případné krize? 

• Jaké ochranné pomůcky, v jakém stupni ochrany a v jakém množství 
potřebují pečovatelské služby pro zvládnutí poskytování péče v období 
epidemie či pandemie? 

• Jak dostatečně ochránit naše zaměstnance? Jsou naši zaměstnanci 
schopni a ochotni zvládat svou práci i v těchto značně rizikových podmínkách? 
Jsou naši zaměstnanci dostatečně proškoleni a připraveni? 

• Jak potřebujeme nastavit systém testování klientů a zaměstnanců 
v pečovatelských službách? 

• Kdo a jak se má bezpečně postarat o COVID pozitivní klienty pečovatelských 
služeb (případně ty v karanténě)? 

• Jak má vypadat optimální systém spolupráce veřejné správy, poskytovatelů 
sociálních služeb a občanů během krizových situací? (předávání informací, 
odpovědnost za jednotlivé kroky, distribuce pomoci atp.)  

 
 
 

Kulatého stolu se zúčastní předseda České asociace pečovatelské služby  
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PhDr. Jindřich Kadlec a hosté z Ministerstva práce a sociálních věcí, hosté z veřejné 
samosprávy. 
Organizační pokyny: 

 

• Prezence účastníků 9.30 - 10.00 hod. 
 

• Akce je pro účastníky zdarma, občerstvení zajištěno 

 

• Na akci se přihlašujte nejpozději do 15.9.2020 na e-mail 
asistentka@remediaplus.cz 

 

• Kontaktní osoba: Mgr. Žiaková Bibiana (530 331 321), Bc. Jarmila Pěčková 
(736 489 606) 
 

• Přihlášku zasílejte mailem, kde uvedete:   
jméno, příjmení, název organizace (v případě zájmu o vystavení osvědčení 
také datum narození) všech účastníků, zkopírovanou a doplněnou tabulku  
pošlete, děkuji a těším se viděnou J.Pěčková 

 

--------------------------------- 
 

Krajský kulatý stůl v Jihomoravském kraji - 14.10.2020 

jméno příjmení název organizace datum narození 
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