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Program 
 

Předsednické konference na téma 

Integrace osob se zdravotním 

postižením na trh práce  



   

 

První den 
Úterý, 20. září 2022 
 

13:00 – 14:00 Registrace delegátů 

 
14:00 – 15:20 

 

Úvodní panel 

• Marian Jurečka, místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních 

věcí 

• Helena Dalli, komisařka pro rovnost, Evropská komise 

• Geneviève Darrieussecq, juniorní ministryně pro osoby se zdravotním 

postižením, Francie 

• Gabriela Firea, ministryně rodiny, mládeže a rovných příležitostí, 

Rumunsko 

• Simon Maljevac, státní tajemník Ministerstva práce, rodiny, sociálních 

věcí a rovných příležitostí, Slovinsko 

• Pat Clarke, viceprezident, Evropské fórum zdravotně postižených 

(EDF) 

15:20 – 15:40 Přestávka na kávu 

 
15:40 – 17:00 

 
Panelová diskuze: Evropský balíček opatření k integraci osob  
se zdravotním postižením na trh práce: pohled 
zainteresovaných aktérů 
• Katarina Ivankovic-Knezevic, ředitelka pro sociální práva a sociální 

začleňování, Evropská komise 

• Jim Crowe, prezident, Evropská asociace poskytovatelů služeb pro 

osoby se zdravotním postižením (EASPD) 

• Radka Maxová, poslankyně Evropského parlamentu 

• Teresa Hornung, hlavní poradkyně, BDA, Business Europe 

• Ignacio Doreste, hlavní poradce, Evropská odborová konfederace 

(ETUC) 

• Alejandro Moledo, zástupce ředitele a vedoucí oddělení politik, 

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF) 

 

18:00 – 22:00 Doprovodný program konference 



   

 

 
Druhý den 
Středa, 21. září 2022 

 

8:00 – 9:00 Registrace delegátů 

9:00 – 12:00 Panelové diskuze 

 
9:00 – 10:20 

 
Služby: Posílení kapacit služeb zaměstnanosti a integrace 

• Justina Jakštienė, náměstkyně Ministerstva sociálního zabezpečení a 

práce, Litva 

• Spiros Protopsaltis, první místopředseda Evropské sítě veřejných 

služeb zaměstnanosti  

• Virginia Carcedo, generální tajemnice Inserta Empleo pro vzdělávání a 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zástupce ředitele pro 

vzdělávání, zaměstnanost a transformaci, Nadace Once  

• Esteban Trömel, senior specialista na téma zdravotní postižení, 

Mezinárodní organizace práce 

• Caroline Mancel, zástupkyně generální ředitelky, Actiris, Belgie 

• Anne Karjalainen, předsedkyně; Evropský výbor regionů pro sociální 

politiku, školství, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC) 

• Cynthia Harrison-Villalba (CEDEFOP) 

 

10:20 – 10:40 Přestávka na kávu 

 
10:40 – 12:00 

 
Sociální podniky: Alternativní formy zaměstnání a cesty k 
otevřenému trhu práce 
• Katrin Langensiepen, poslankyně Evropského parlamentu 

• Karel Rychtář, ředitel, Tematická síť pro sociální tematiku (TESSEA) 

• Jan Moudrý, prezident, Asociace sociálního zemědělství 

• Ruth Paserman, ředitelka, Fondy: Plánování a provádění (EMPL.G), 

EK 

• Zástupce Atempo 

 

12:00 – 13:00 Oběd 



   

 

 

13:00 – 16:30 Panelové diskuze 

 
13:00 – 14:20 

 

Zaměstnavatelé: Usnadnění náboru a adekvátní přizpůsobení  

• Daphne Ahrendt, Senior Research Manager, Eurofound 

• Sophie Rattaire, mezirezortní koordinátorka pro všeobecnou 

dostupnost, Generální sekretariát Meziresortního výboru pro zdravotní 

postižení, Francie 

• Zdena Štěpánková, ředitelka, Nadační fond pro podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením  

• Jakub Knězů, ředitel, Etincelle  

• Laura Marchetti, Policy Manager, Mental Health Europe (MHE) 

14:20 – 14:40 Přestávka na kávu 

 
14:40 – 16:00 

 
Zdraví a bezpečnost práce: Udržení osob se zdravotním 

postižením v zaměstnání  

• William Cockburn, prozatímní výkonný ředitel, Evropská agentura pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

• Zuzana Dudáková, ředitelka, Náruč  

• Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov  

• Yann Le Cam, výkonný ředitel, Evropská organizace pro vzácná 

onemocnění (EURORDIS) 

• José Oliveira, profesní inovace v oblasti pracovní rehabilitace a 

reintegrace, Evropská platforma pro rehabilitaci  

• Pietro Barbieri, předseda, Stálá skupiny pro práva zdravotně 

postižených, Evropský hospodářský a sociální výbor 

16:00 – 16:30 Shrnutí konference 

  
• Katarina Ivankovic-Knezevic, ředitelka pro sociální práva a sociální 

začleňování, Evropská komise 

• Martina Štěpánková, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR 

16:30 Závěr konference 


