Národní konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Boj s chudobou a sociálním vyloučením
jako součást Evropského pilíře sociálních práv
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
(vstup ze dvora průjezdem)
v pátek 30. listopadu 2018, 9.30 – 14.00 hodin
Pořádá EAPN ČR, z.s. s podporou MPSV ČR a EAPN aisbl Brusel
PROGRAM:
9.30 Registrace účastníků, káva, čaj, koláček
10.00 Zahájení konference (moderátor Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)
10.00 Význam Evropského pilíře sociálních práv pro zabránění sociálnímu vyloučení
Zahajovací proslov místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky
(Miluše Horská)
Priority EAPN ČR při odstraňování chudoby a sociálního vyloučení (Lidmila Němcová,
viceprezidentka Evropské seniorské unie, předsedkyně Sdružení křesťanských
seniorů, členka Výkonného výboru EAPN ČR)
Stát na straně sociálně vyloučených (zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR)
Společně proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Evropské unii (Pavlína Žáková,
ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise v ČR)
10.30 Důstojný příjem je předpokladem odstranění chudoby
Evropská síť pro minimální příjem EMIN: Jak pokročilo vytváření systémů slušného
minimálního příjmu v Evropě? (EMIN – what progress on decent Minimum Income
Schemes? – Fintan Farrell, hlavní manažer EMIN, Brusel)
K úloze minimálního příjmu sociálně vyloučených osob (Anna Šabatová, veřejná
ochránkyně práv)
Má důstojný minimální příjem v ČR šanci? Informace o realizaci EMIN v ČR
(Karel Schwarz, předseda EAPN ČR, Iva Kuchyňková, analytička a koordinátorka pro
sociální oblast Charity ČR, členka Výkonného výboru EAPN ČR)

Propagační autobus EMIN projel v červnu 2018 Českou republikou (Ladislav Krajdl,
programový koordinátor EAPN ČR)
Diskuse
11.40 Neúnosné zadlužování lidí ukončí likvidace byznysu s chudobou
Zadlužování v ČR – příčiny, důsledky, řešení (Daniel Hůle, expert společnosti Člověk
v tísni)
Pomáháme lidem zbavit se dluhů (Stanislav Skalický, ředitel Asociace občanských
poraden)
Diskuse
12.15 Aktivní život ve stáří vyžaduje podporu z úrovně obcí
Systém integrovaných služeb podporujících seniory v obcích (Zdeněk Kalvach, lékař –
geriatr, gerontolog)
Úloha koordinátora podpory seniorů v obcích (Olga Starostová, Institut důstojného
stárnutí Diakonie ČCE)
Jak může obec přispět ke zvýšení kvality života seniorů? (Karel Schwarz, předseda
EAPN ČR)
Diskuse
13.00 Vzdělávání usnadňuje cestu z chudoby
Dostupnost vzdělávání byla tématem 17. Evropského setkání lidí žijících v chudobě
(Stanislav Mrózek, Národní koordinátor EAPN ČR pro setkání lidí se zkušeností se
sociálním vyloučením, vedoucí střediska Slezské diakonie v Třinci – Kanadě)
Jakým překážkám při vzdělávání čelí rodiny s nízkými příjmy (Adriana Szolona,
delegátka EAPN ČR na 17. Evropském setkání lidí žijících v chudobě)
Diskuse
13.30 Závěrečná část konference
Shrnutí konference (Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)
Závěrečné slovo pořadatele (Karel Schwarz, předseda EAPN ČR)
Setkání účastníků konference při občerstvení
14.00 Ukončení konference
Simultánní tlumočení (angličtina / čeština) je zajištěno po celou dobu konání konference

