
 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky 
 

Váz zve na mezinárodní konferenci na téma 
 

 

FLEXICURITY A SYNDROM VYHOŘENÍ 

 V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

 

Konference je realizována v rámci projektu „Posilování bipartitního dialogu v odvětvích“,  operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Termín a místo konání: 18. a 19. dubna 2013 
 Hotel Olšanka, Praha 

 
 

Plánovaný program: 
 
1. jednací den  -  čtvrtek 18. 4. 2013 

 
14.00 – 14.45    Prezence účastníků 
 
14.45 – 15.00   Zahájení – Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
 Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 
15.00 – 15.15  „Bipartitní dialog v odvětvích“  - bilance projektu a uskutečněných aktivit 
 doc. Ing. Jiří Marek, CSc., výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR  
15.15 –15.40 K problematice specifických vztahů zaměstnavatele a zaměstnance v sociálních službách 
                               Mgr. Hynek Kalvoda, Mgr. Ivana Štěpánková 
15.40 – 16.00 Diskuze        
  
16.00 – 16.30       přestávka, občerstvení 
 
16.30 – 17.20  Závěry dopadové studie „Postavení a odměňování pracovníků v sociálních službách“ 
  PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, zpracovatelka studie 
17.20 – 17.40 Komentáře, názory k závěrům studií – zaměstnanci, zaměstnavatelé  
17.40 – 18.00 Diskuze 
  
 
 
 

19.00 – 21.00 raut pro účastníky konference a hosty 

 
 
 
 



 

 
 
 
2. jednací den  -  pátek 19. 4. 2013 
 
08.00 – 08.45      Prezence účastníků 
 
08.45 – 09.00      Zhodnocení a závěry 1. jednacího dne – moderátor 

  
09.00 – 09.30  Budoucnost práce a flexicurita 

PhDr. Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády a evropský komisař pro zaměstnanost, sociální 
  věci a rovné příležitosti 

09.30 – 10.00       Závěry dopadové studie  „Flexicurity jako podpora konkurenceschopnosti podniků 
 v odvětví zdravotnictví“ a „Flexicurity jako podpora konkurenceschopnosti 
  v odvětví sociálních služeb“ 
                               Mgr. Daniela Boďová, zpracovatelka studie, Aspectio, a. s. 
10.00 – 10.20      Právní aspekty flexicurity 
                               JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., právník 
10.20 – 10.40      Flexicurity jako podpora konkurenceschopnosti v odvětví - praxe, zkušenosti  - Slovensko 
 Mgr. Anton Szalay, předseda Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb 
10.40 – 11.00      Komentáře, názory k vybraným závěrům studií – zaměstnanci, zaměstnavatelé 
 
11.00 – 11.30 přestávka, občerstvení  
 
11.30 – 11.50 Syndrom vyhoření v odvětví zdravotnictví a sociálních služeb 
                               Mgr. Daniela Boďová, zpracovatelka studií, Aspectio, a. s. 
11.50 – 12.10 Syndrom vyhoření pohledem lékaře ZZS 
  MUDr. Jaroslav Gutvirth, lékař, Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Jihočeského kraje 
12.10 – 12.40 Komentáře, názory k vybraným závěrům studií – zaměstnanci, zaměstnavatelé 
12.40 – 13.00 Diskuze, shrnutí závěrů konference 

_________________________________________________________________________ 
 

 
Účastnický poplatek:  zdarma 
Ubytování: pro účastníky je připraveno v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3 -Žižkov  
ve dvoulůžkových pokojích.  
Registrace: e-mailem na  vedouci@apsscr.cz. 
 
Program je k dispozici na webu www.apsscr.czv menu Plánované konference & kongresy. 

 

 

Konference je na základě souhlasného stanoviska OSZSP ČR zařazena do kreditního systému v souladu  

se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění. 

Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách bude vydáno osvědčení o absolvování dalšího 
vzdělávání v délce 6 hodin dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 
 

Konference je pořádána ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, Unií zaměstnavatelských 
svazů ČR a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR. 
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