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Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské 
univerzity Vás v rámci realizace projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň zve na: 

 

KULATÝ STŮL 
 

PÉČE O SENIORY S DEMENCÍ 
 

15. dubna 2019 od 9,00 hod. 
v prostorách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,             

J. Boreckého 27, sál E, 2. patro 

 
Program: 

 
08:40 – 09:00 Registrace účastníků, káva 

09:00 – 09:15 Zahájení 

   Bc. Alena Bártíková – krajská koordinátorka projektu pro Jižní Čechy, 

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. – děkanka, Zdravotně sociální fakulta, 

   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

09:15 – 10:15 Panelové příspěvky a diskuze 

„Nové modely a koncepce péče“ 

   PhDr. Eva Procházková, PhD. 

10:30 – 11:30  Panelové příspěvky a diskuze 

   „Psychobiografický model péče/EU“    

     PhDr. Eva Procházková, PhD. 

11:45 – 12:45 Panelové příspěvky a diskuze 

   „Koncepce biografické péče/ČR“  

   PhDr. Eva Procházková, PhD. 

13:00 – 14:00   Networking a zakončení 

PhDr. Eva Procházková, PhD. je certifikovaná lektorka Psychobiografického modelu péče  

s mezinárodní akreditací a odborná asistentka Univerzity Palackého v Olomouci. 
 

Kontaktní osoba ZSF JU: doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

 
 

Mezi jednotlivými přednáškami budou vždy přestávky a po celou dobu přednášek bude 
k dispozici malé občerstvení. 

 

https://www.zsf.jcu.cz/Members/chloubo/
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PhDr. Eva Procházková, PhD. 

 

Certifikovaný lektor psychobiografického modelu péče  
s mezinárodní akreditací 

Ředitelka Erwin Böhm Institutu s výhradním zastoupením pro ČR/SK 
Organizátor a odborný garant programu odborných konferencí 

 

PhDr. Eva Procházková, PhD., specialistka ve svém oboru péče o klienty s Dg. demence, se 

věnuje studiu psychobiografického modelu (PBM) v německém jazyce již od roku 2004. Ve 

své profesní dráze prošla základním kurzem PBM v roce 2005 a následně absolvovala v roce 

2006 kurz nástavbový, který je podmínkou pro další vzdělávání certifikovaného lektora 

ENPP. V letech 2007 – 2009 ko-referovala kurzy PBM v Rakousku a následně obhájila svou 

certifikaci projektovou prací na téma „Biografie a psychobiografický model péče“.  

V současnosti se podílí na vědeckovýzkumných pracích ENPP- Evropská síť pro vědu 

a výzkum psychobiografické péče a implementaci biografie do dlouhodobé péče. Dále byla 

i členem odborné komise pro udělení ceny E. Böhma za inovaci v oblasti transkulturní péče v 

Rakousku. V České republice založila Institut Erwina Böhma (www.ebinbio.cz) a propaguje 

tento inovační model péče ve svých přednáškách, vzdělávacích kurzech a odborných 

konferencích. Za její podpory byla přeložena a vydána kniha Psychobiografický model péče 

podle E. Böhma. Pedagogickou a publikační činnost stále doplňuje svými poznatky z přímé 

praxe. V současnosti přednáší tuto problematiku jako odborná asistentka na Univerzitě 

Palackého v Olomouci. 

Literatura: Procházková, E. Práce s biografií a plány péče. Praha: Mladá Fronta, Praha, 

2014. 138 s. ISBN 978-80-204-3186-8. 

http://www.ebinbio.cz/

