
DOPOLEDNÍ PROGRAM 10:00 - 12:15
moderuje manažer marketingu Městské nemocnice Ostrava 
Patrik Neuwirth 

Zahájení, úvodní slovo 

 Pohled  do minulosti a budoucnosti Dětského rehabilitačního stacionáře MNO p.o.
MUDr. Irina Chmelová Ph. D. – přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNSP
MUDr. Jana Švandová – lékařka Dětského rehabilitačního stacionáře MNO p.o.

Adaptace a ošetřovatelská péče o dítě s DMO
Renáta Nedomová – dětská sestra

Propojení ergoterapie a logopedie při terapii dítěte s kvadruspastickou 
formou DMO
Mgr. Lenka Crhová – logopedka, Radka Kratochvílová – ergoterapeutka

Tejpování u dětí
Lucie Krestová – fyzioterapeutka, lektorka tejpování

Nastoupily jsme společně
Iva Semenďáková – dětská sestra

Klárka ve stacionáři
Bc. Hana Robenková – fyzioterapeutka

Sdělení rodiče 
Anna Říhová – maminka  Klárky

Dotazy, diskuse

Polední přestávka

ODPOLEDNÍ PROGRAM 13:15 - 15:15
moderuje MUDr. Irina Chmelová Ph. D. 
– přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNSP

Transformační záměry Čtyřlístku 
– centra pro osoby se zdravotním postižením 
PhDr. Svatopluk Aniol – ředitel Čtyřlístku

Změny v nahlížení na osoby s handicapem, také směrem 
k jiným resortům a veřejnosti
Bc. Jaroslava Krömerová 
– vedoucí denního stacionáře Slezské diakonie SALOME, Bohumín

Praktické dopady plynoucí z 3. Komunitního plánu v Ostravě – chybějící služby
Ing. Bc. Milan Svojanovský 
– manažer pracovní skupiny KP, poskytovatel i uživatel

Dotazy, diskuse

Možnosti integrace v mateřské škole
PaedDr. Dana Schönová – ředitelka Mateřské školy Ostrava-Poruba, Čs. exilu 

Škola plná zážitků – Základní škola speciální 
Mgr. Pavla Hodinová – maminka školáka Vladimírka

Vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve Střední škole prof. Zdeňka Matějčka
Mgr. Eva Sedlačíková – speciální pedagog, výchovný poradce

Dotazy, diskuse 

od 12:30 výdej obědů v restauraci v přízemí, zahrnuto v účastnickém poplatku 
návštěva stánků a aktivit Dětského rehabilitačního stacionáře v předsálí 
návštěva stánků přehlídky služeb a aktivit LIDÉ LIDEM ve velkém sále

Účastnický poplatek: 200,- Kč, Možnost úhrady převodem na účet, nebo hotově při prezentaci. Vstup zdarma: držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P a studenti.
Bližší informace ke konferenci naleznete na webových stránkách http://konference.webz.cz

Místo: DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY, ulice 28.října 124

Téma:  ZMĚNY A ÚSKALÍ PŘI POMOCI LIDEM S HANDICAPEM

(tělesným, mentálním a kombinovaným)

5. konference „Pracujeme společně 2010“
Termín: 9.11. 2010

- pořádá pracovní skupina Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Současně bude probíhat prezentace Dětského rehabilitačního stacionáře při MNO p.o. při příležitosti 20. let jeho existence (v předsálí) 
a také prezentace sociálních služeb a souvisejících aktivit LIDÉ LIDEM (velký sál) - obojí od 9 do 17 hodin. Všechny tři akce můžete návštivit současně.


