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Pozvánka na konferenci 
 

Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení 

konanou ve čtvrtek 14. 10. 2021 
 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, 

dovoluji si Vás pozvat na již tradiční konferenci věnovanou tematice dobrovolnictví 

v Olomouckém kraji, tentokrát s podtitulem „Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení”, 

nad kterou jsem v letošním roce převzal záštitu. 

Konference se bude konat dne 14. října 2021 v sále Magistrátu města Olomouce 

na Hynaisově ulici 34/10 v Olomouci, v čase od 9:00 do 15:00 hod.  

Cílem konference je poukázat na důležitost dobrovolnictví v oblasti vzájemných 

mezigeneračních vztahů, výměn a obohacování a současně představit konkrétní zajímavé 

projekty, které se v této oblasti v ČR a Olomouckém kraji již realizují. 

Konference je určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické 

služby, zájemcům z řad NNO a poskytovatelů sociálních služeb rozvíjejících dobrovolnictví. 

Konference je bezplatná, občerstvení je zajištěno. Potvrzení o účasti na konferenci zajistíme. 

Program konference naleznete v příloze.  

Prosíme o případnou rezervaci tohoto termínu a sdělení zájmu se konference zúčastnit 

prostřednictvím formuláře https://forms.gle/KPEBrQMbgfxBaLpn9, a to do 7. října 2021. 

Případné další dotazy směřujte na e-mail: olomouc@maltezskapomoc.cz. Kapacita sálu 

je omezená, Vaše účast bude následně potvrzena. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Ivo Slavotínek 
1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
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Konferenci organizačně zabezpečuje: 

 
Program konference 

Moderátor  ThLic. Michal Umlauf, ved. center Maltézské pomoci v Ol. kraji 
 

9:00 – 9:30  Registrace účastníků 

9:30 – 9:45  Zahájení a úvodní slovo  

Mgr. Zbyněk Vočka, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí Krajského 

úřadu Olomouckého kraje 

9:45 – 10:45  Mezigenerační vazby: naplněné vztahy a prázdná místa 

PhDr. Jan Vančura, Ph.D. 

10:45 - 11:15  Studenti bydlící v Domech s pečovatelskou službou a jejich 

 dobrovolnictví 

JUDr. Lucie Trnková, ředitelka, Pečovatelská služby Prahy 6 

Johana Jehličková, dobrovolnice 
 

11:15 - 11:30  Přestávka na kávu 
 

11:30 - 12:00  Dobrovolnický projekt Hodinový vnuk  

 Petra Nováčková, místopředsedkyně Spolku Počteníčko a dobrovolnice 

12:00 – 12:30  Ocenění dobrovolníků Křesadlo v Olomouckém kraji 2021 -  

 - vyhlášení jedenáctého ročníku 
 

12:30 – 13:15  Přestávka na oběd 
 

13:15 – 13:45  RC Heřmánek - Klub pohádkových babiček a dědečků 

 PhDr. Petra Tenglerová, členka předsednictva 

13:45 – 14:15   Dobrovolníci docházející do pobytových zařízení a domácností 

Eva Pecháčková, Charita Zábřeh, koordinátorka dobrovolnického centra 

14:15 – 14:40  Dobrovolnický program Pomoc napříč generacemi 

 Mgr. Michaela Krejčí, koordinátorka dobrovolnického programu 
 

14:40 – 15:00  Shrnutí a zakončení konference 
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