
    
 

1 

Mezinárodní konference 
 

„Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: 
teorie a praxe“ 

 

25. listopadu 2016 od 10 hod., Poslanecká sněmovna, místnost č. 205   

Medailonky řečníků 
 
Petr Krčál, náměstek ministryně práce a sociálních věcí 
 

Mgr. et Bc. Petr Krčál byl mezi lety 2002–2010 zastupitelem obce Polnička. Roku 2008 
úspěšně kandidoval do Zastupitelstva Kraje Vysočina, kde byl zvolen i radním odpovědným 
za sociální oblast, protidrogovou prevenci a multikulturní spolupráci. Mandát obhájil i o 
čtyři roky později a stal se radním pro sociální věci a pro rodinnou politiku. Od srpna 2016 je 
na Ministerstvu práce a sociálních věcí politickým náměstkem. 
 
 

 
Jana Ryšánková, vedoucí Oddělení politiky stárnutí, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV 

 
Jana Ryšánková pochází a žije na Podřipsku v Ústeckém kraji, kde působila v období 
2008-2012 jako krajská radní pro oblast sociálních věcí. V její kompetenci byla 
zejména krajská síť sociálních služeb, problematika sociálně vyloučených lokalit a 
krajská rodinná politika. V krajském zastupitelstvu působila od roku 2000, později 
rovněž jako zastupitelka města Štětí. Vystudovala na ČZU v Praze Suchdole Obor 
veřejná správa a regionální rozvoj. Od roku 2015 působí na Ministerstvu práce a 

sociálních věcí, v současné době jako vedoucí Oddělení politiky stárnutí v Odboru rodinné politiky. 
 
 
Stecy Yghemonos, výkonný ředitel Evropské asociace pečujících - Eurocarers, Brusel, Belgie 
 

Stecy Yghemonos je výkonným ředitelem Evropské asociace organizací pečujících - 
Eurocarers. Více než 11 let pracoval v sociální a zdravotní oblasti a vedl mezinárodních 
projekty zaměřené na rovný přístup ke zdravotní péči, zlepšení zdraví, nerovnosti ve 
zdraví, dosažení rozvojových cílů tisíciletí, podporu svobody slova, práv dětí a 
participativní demokracie. Společně s řídícím výborem Eurocarers udává směr sítě 
Eurocarers. Dále je zodpovědný za sekretariát Eurocarers v Bruselu a jeho činnost, řízení 
projektů, získávání finančních prostředků, politické ovlivňování, advokacii a komunikaci. 

 
 
Catherine Cox, ředitelka sekce komunikace a zapojení pečujících, Irská asociace pečujících 
 

Catherine Cox působí jako národní mluvčí organizace Family Carers Ireland, je 
členkou managementu této organizace a vede také tým pracovníků a dobrovolníků, 
kteří pracují s rodinnými pečovateli, politiky a médii s cílem identifikovat a řešit 
problémy, které péče o blízké může přinášet. Zájem Catherine o problematiku 
rodinné péče vychází z její vlastní rodinné zkušenosti- její matka pečovala o jejího 
otce, který během 20 let prodělal sérii mozkových příhod. Rodina tak na vlastní kůži 
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pocítila nedostatky v podpoře, službách a poskytování informací rodinným pečujícím od stanovení diagnózy 
až po život po péči. Catherine vystudovala obor Sociální péče a řízení lidských zdrojů a v organizaci Family 
Carers Ireland pracuje více než 14 let. 
 
 
Hanneli Döhner, Organizace Wir pflegen (Pečujeme), Německo 
 

Hanneli Döhner je socioložka, která se specializuje na sociální gerontologii. V letech 1975 
až 2011 pracovala na Katedře sociologie medicíny a ekonomiky zdravotnictví University 
Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE), kde se snažila o propojení výzkumu se 
vzděláváním, praxí a politikou. V červenci 2011 ukončila aktivní kariéru, přesto je i nadále 
aktivní v různých projektech na místní, národní i mezinárodní úrovni. Je 
spoluzakladatelkou sítě Eurocarers a její bývalou viceprezidentkou. Hanneli aktivně 

přispěla také k rozvoji organizace „Wir Pflegen“ („Pečujeme“), která byla založena v roce 2008. Od vzniku 
do jara 2014 byla členkou její správní rady. 
 
 
Gabriele Schröder, Organizace Wir pflegen (Pečujeme), Německo 
 

Gabriele Schröder je specializovaná zdravotní sestra pro obor nefrologie a case manažerka 
(DGCC -  Deutschen Gesellschaft für Care- und Case Management). Od roku 2013 působí 
také jako manažerka v rámci hamburské „Školy pro pečující“ (Hamburger 
Angehörigenschule), neziskové organizace „Diakonie Hamburg“. Gabriele v letech 2010 až 
2012 vedla kurzy pro profesionální pečovatele a zdravotní asistenty. Od roku 2013je 
členkou organizace prosazující zájmy pečujících Wir pflegen (Pečujeme).  
 

 
 
Benjamin Salzmann, Odborné centrum pro pečující, Německo 
 

Benjamin Salzmann je sociální pracovník a poradce. V současné době pracuje v Berlíně v 
Centru kompetencí pro pečující (Fachstelle für pflegende Angehörige), kde se podílí mimo 
jiné na organizaci „Týdne pro pečující“ a koordinátor evropského projektu zaměřeného na 
téma mladých pečujících. Podílí se mimo jiné na výzkumu podpory pečujících 
prostřednictvím informačních technologií. Od roku 2012je členem organizace Wir pflegen. 
 
 

 
 
Frank Schumann, Odborné centrum pro pečující, Německo 
 

Frank Schumann je vedoucím a projektovým managerem Kompetenčního centra pro 
pečující v Berlíně (Fachstelle für pflegende Angehörige), které funguje v rámci 
Diakonie Berlín (Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V) Jako bývalý zdravotní bratr 
a manažer mobilní ošetřovatelské péče zná potřeby rodinných pečujících a fungování 
systému dlouhodobé péče. Kompetenční centrum pro pečující propojuje samosprávu 
a pečující prostřednictvím strategického plánu (Maßnahmenplan pflegende 
Angehörige), který byl vytvořen ve spolupráci pečujících, poskytovatelů a samosprávy. 
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Ladislav Průša, ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 
 

Docent Ladislav Průša působí na Katedře demografie Vysoké školy ekonomické v Praze a 
jako ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v rámci kterého se specializuje 
zejména na problematiku dostupnosti a financování sociálních služeb, dlouhodobou péči, 
regionální rozvoj a obecné otázky sociální politiky. Pracoval mimo jiné jako ředitel odboru 
sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. Docent Průša je autorem řady 
monografií a odborných textů. Mezi jeho monografie patří například Obce, města, regiony 
a sociální služby (1997), Ekonomie sociálních služeb (2003, 2007) nebo Sociální ekonomika 
(2011). 

 
 
PhDr. Hana Geissler, Fond dalšího vzdělávání 
 

PhDr. Hana Geissler je metodička a analytička Fondu dalšího vzdělávání (FDV), která se 
zaměřuje na problematiku sociální politiky a podporu rodinných (neformální) pečujících. 
Vystudovala obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociální věd UK v Praze a působí 
také na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. V rámci Fondu dalšího vzdělávání 
koordinovala projekt podpořený z Evropského sociálního fondu, který se zaměřoval na 
komplexní analýzu a návrh opatření na podporu pečujících v rámci sociální politiky. 
 

 
 
Olga Mutlová, Centrum na podporu laické péče, Pečuj doma, Diakonie ČCE 
 

Již od roku 2002 pracuje v Diakonii ČCE jako projektová manažerka a fundraiser. Je také 
členkou týmu Institutu důstojného stárnutí DČCE a členkou výkonného výboru Centra na 
podporu laické péče. Dlouhodobě se podílí se na hledání systémových řešení v oblastech 
a tématech, které bývají opomíjeny, např. rozvoj nových služeb, podpora laické péče, 
podpora rozvoje komunitního modelu zdravotně sociálních služeb. V současné době se 
věnuje zejména systémové podpoře osob pečujících o osobu blízkou, přípravě pilotního 
ověření nového konceptu péče a problematice bydlení seniorů. Dále je zodpovědná za 
řízení projektů Diakonie ČCE a získávání finančních prostředků. 

 
 
Michaela Lengálová, Centrum na podporu laické péče, Pečuj doma, Diakonie ČCE 
 

Michaela Lengálová, DiS. více než deset let pracovala v Diakonii ČCE, na pozici 
vedoucí domova se zvláštním režimem v Krabčicích, který v době jejího působení 
získal certifikát Vážka®. V současné době je kontaktní pracovnicí v projektu Pečuj 
doma, kde poskytuje odborné poradenství a konzultace rodinným (laickým) 
pečujícím. Vede kurzy pro rodinné pečující, ve kterých se zaměřuje na 
problematiku demence, přístup k lidem s demencí a praktický nácvik péče. Má 

velmi vřelý vztah k lidem, díky kterému dokáže účastníky kurzů nadchnout a motivovat. V současné době 
studuje bakalářský obor pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK. 
 


