
 

Státní zdravotní ústav Vás zve na národní konferenci 
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Konference určena především pro pracovníky sociálních služeb, veřejného zdravotníci, školství, 

pracovníky státní správy a samosprávy, neziskového sektor a všechny, kteří se ve své práci setkávají 

s obyvateli vyloučených lokalit a lidmi ohroženými sociálním vyloučením. 

Program 

10.30 Podpora zdraví a prevence nemocí v sociálně vyloučených lokalitách, MUDr. Hana Janata, 

CSc., Státní zdravotní ústav, Praha 

11.00 Aktualizace mapy sociálně vyloučených  oblastí a sledované aspekty  zdraví  jejich  obyvatel, 

Mgr. Karel Čada,PhD. Institut sociologických  studií, Karlova  Universita, GAC s s.r.o. 

11.30 Evropský koncept "Roma Health Mediators": modely kulturní mediace ve zdraví, Mgr. et 

Mgr. Daniela Mosaad Pěničková, Ph.D.,Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování ( Agentura) 

Přestávka s kávou a občerstvením 

12.30 Možnosti  nevládních  organizaci v zlepšování  zdravotní  péče pro obyvatele vyloučených  

lokalit, Mgr. Sri Kumar Vishwanathan, ředitel Vzájemné soužití o.p.s, Ostrava 

13.00 Romské děti a zdraví  -  zaostřeno na nerovnosti, PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 1. Lékařská 

fakulta, Karlova  Universita 

13.30 Ordinace pro bezdomovce - zvýšení dostupnosti a vytvoření možnosti zdravotní péče pro 

osoby bez domova, Mgr.Stanislava Kottnauerová, Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních  

služeb 

Konference určena především pro : pracovníky sociálních služeb, veřejného zdravotníci, školství, 

pracovníky státní správy a  samosprávy, neziskového sektoru a  všechny,  kteří se ve své práci  

setkávají s obyvateli  vyloučených lokalit a lidmi ohroženými sociálním vyloučením. 

Garant odborného programu: MUDr. Hana Janata, CSc. Státní zdravotní ústav 

Přihlásit se můžete s uvedením jména a instituce na e- mail eva.ulicna@szu.cz   

Další  informace o tématu naleznete na  http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/nerovnosti-ve-

zdravi     
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