
 

 
Pozvánka na workshop 

 

JAK ZLEPŠIT POSTAVENÍ PEČUJÍCÍCH 

OSOB? 

pod záštitou 

Mgr. Jany Hanzlíkové, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí  

Workshop pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci  
s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, z.s., 

 

v pondělí, 9. října 2017 od 10:00 do 15:00 hod. 

 

v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 120, 

Pardubice, sál Ing. Jana Kašpara – přízemí. 

 

Workshop volně navazuje na konferenci s názvem „Jsou pečující osoby pro naši 
legislativu neviditelné? – Co dělat, aby tomu tak nebylo?“, která se konala 31. 3. 
2016 v Poslanecké sněmovně. Cílem workshopu bude reagovat na současné 
postavení a nastavenou podporu pečujících osob ve společnosti. 
 
Program: 

9:30 - 10:00 
Prezence účastníků 
 
10:00 – 10:15 
Úvodní vystoupení 
Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí 
 
10:15 – 12:00 
Pečující osoby, jejich život, potřeby a problémy… + diskuse  
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci 
 
12:00 – 12:30  
Coffeebreak 
 
12:30 – 13:15 
Novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro OZP ruší Drábkovu reformu 
Mgr. Václav Krása, NRZP 
 
 



 

13:15 – 14:30 
Aktuální situace v legislativě z pohledu pečujících osob 
Ing. Ivana Grunerová, MPSV 
 
 
14:30 – 15:00 
Diskuse, závěr 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 
 
Z důvodu omezené kapacity sálu Vás žádáme o potvrzení účasti na e-mailovou 

adresu: pardubice@nrzp.cz 
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MEDAILONKY VYSTUPUJÍCÍCH 

 

Mgr. Jana Hanzlíková 
 
dlouhodobě se zabývá problematikou seniorů, lidí se zdravotním 
postižením a pečujících osob a přípravou na stárnutí populace. 
V rámci MPSV měla nejprve v gesci ochranu práv dětí a sociální 
začleňování. V současné době řídí sekci odvolání a správních 
činností nepojistných dávek.  
Více než 14 let pracovala v managementu neziskové organizace, kde 

řídila sociální služby a speciálně pedagogické centrum a věnovala se odbornému 
poradenství dětem i dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám. Lektoruje v oblasti 
sociální politiky a školského poradenství, je autorkou odborných publikací a metodik. Je 
členkou odborné poroty projektu Dobrá duše, Ceny Floccus Nadace České spořitelny, 
ambasadorkou projektu „Proti ageismu“ Alternativy 50+ a držitelkou ceny „Duhové křídlo“ za 
dlouhodobou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením v Pardubickém kraji. 

 
 
 

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.   
 
Dlouhodobě pedagogicky a vědecky působí na Univerzitě Palackého v 
Olomouci. Věnuje se problematice postavení pečujících  osob a osob se 
zdravotním postižením. Je autorem a spoluautorem řady výzkumů, 
analýz a publikací na téma postavení osob se zdravotním postižením ve 
společenském a právním systému, kvalita života zdravotně postižených a 
osob pečujících, podpory vzdělávání, školské integrace 
znevýhodněných, zaměstnávání občanů s postižením, právní a faktická 

činnost nestátních neziskových organizací působících ve prospěch osob se zdravotním 
postižením. Byl hlavním řešitelem projektu Kvalita života osob pečujících o člena rodiny 
s těžkým zdravotním postižením, 2009 – 2011, řešitel grantu NRZP ČR: Kvalita života osob 
pečujících o člena rodiny se vzácným onemocněním, 2010, projektů Systémová podpora 
inkluzivního vzdělávání v ČR a Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních 
vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením a mnoha dalších.  
 
 

 

Mgr. Václav Krása 
 
Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Narozen 
24. listopadu 1951 v Benešově u Prahy. Po ukončení střední 
ekonomické školy pracoval jako účetní v domově důchodců. V letech 
1988 až 1992 pracoval jako ředitel domova důchodců. Od roku 1992 
do roku 2002 byl poslancem Poslanecké sněmovny ČR. Od roku 2002 
je předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením. V roce 
2013 ukončil vysokoškolské studium na Metropolitní univerzitě Praha, 
obor veřejná správa. Krédo „Když Vás odněkud vyhodí dveřmi, tak tam 
vlezte oknem“. Celý profesní život se zabývá sociální politikou. 



 

 

Ing. Ivana Grunerová 
 
V oblasti nepojistných dávkových systémů se pohybuje již řadu let. Nejprve 
jako referent dávek sociální potřebnosti na Úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a po té Slezská Ostrava. Dále působila jako 
referent a metodik sociálního odboru Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. V rámci sociální reformy v roce 2012 přešla na Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. V současné době je ve funkci vedoucí oddělení odvolání a 

správní agendy Moravskoslezský kraj, které řeší odvolací řízení proti rozhodnutím krajské 
pobočky Úřadu práce ve všech systémech nepojistných dávek, vč. dávek pro osoby se 
zdravotním postižením a příspěvku na péči. S právními  předpisy v této oblasti pracuje od 
jejich vzniku a tuto oblast také dlouhodobě lektoruje.  

 

 

 


