Zápis ze zahajovacího setkání
Pracovní skupiny pro gerontopsychologii při ČMPS
den konání: 10. 12. 2010
místo konání: AV ČR, Praha

Přítomno: 14 osob (3 zakládající a 10 nových členů; 1 host z ČMPS – PhDr. Jindřiška
Kotrlová)
Program:
•
Přihlášky nových členů (uvedení veřejných a důvěrných kontaktních údajů)
•
Představování členů pracovní skupiny, očekávání, formování problematických
okruhů
•
Plánování prvního odborného semináře tematicky zaměřeného na historii a
perspektivy oboru gerontopsychologie
Profesní zaměření členů má již od prvního setkání interdisciplinární, mezioborový charakter –
vedle psychologie jsou zastoupeny obory sociální, sociálně-pracovní, pedagogika a právo. Při
představení členové uvedli svá očekávání a nabídku vlastních zkušeností příp. možné
spolupráce ohledně budoucí činnosti skupiny.
Přehled témat uvedených k řešení:
•
Etické otázky – např. při sdělování diagnóz v klinické praxi
•
Zlepšení legislativy v souvislosti s problematikou seniorské populace (např. účasti
na výzkumu u osob s organickou duševní poruchou, s různým stupněm
kognitivního deficitu aj.)
•
Vzdělávání pracovníků úřadů v jednání se seniory, specifika komunikace, vznik
poradenských-informačních center pro seniory
•
Vytvoření zásad specifických psychoterapeutických postupů v práci se seniory,
příp. výcviky profesionálů
•
Pořádání odborných vzdělávacích programů pro psychology a zájemce z dalších
oborů
•
Zařazení gerontopsychologie jako předmětu v pregraduálním studiu psychologie
•
Spolupráce s katedrami příbuzných oborů, dále se studenty pro aktivity skupiny
•
Vytvoření vzdělávacích materiálů pro studenty v oboru gerontopsychologie apod.
•
Vytvoření databáze dostupných gerontopsychologických metod
•
Vytvoření databáze publikovaných zdrojů, včetně krátkých recenzí a její
uveřejnění na webových stránkách
•
Vytvoření internetové stránky pracovní skupiny pro gerontopsychologii v rámci
webu ČMPS
•
Výzkumy orientované na problematiku stárnutí a stáří s cílem zlepšení kvality
života seniorů včetně seniorů s demencí
•
Vytvoření publikace pro seniorskou populaci – „kurz pro čekatele a frekventanty
starobní penze“
•
Zlepšení orientace seniorů (osob v předseniorském věku) v měnících se
společenských podmínkách, sociálně-ekonomická gramotnost
•
Aktivizační programy pro seniorskou populaci
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•
•

Poradenství – nasměrování k budoucnosti, příprava na stárnutí a stáří
Popularizační akce pro veřejnost – pozitivní informovanost

Z výše uvedených témat vyplývají aktivity orientované na:
•
Informace pro odbornou veřejnost
•
Vzdělávání pregraduálních i postgraduálních studentů
•
Informace pro laickou veřejnost
V rámci aktivit pro odbornou veřejnost a vzdělávání byl naplánován první seminář na pátek
25. 3. 2011, od 14-17 hod.
Pro tento první zahajovací vzdělávací program účast přislíbil pan doc. PhDr. Jan Srnec, CSc.
a je dále plánováno přizvání dalšího hosta semináře, s následnou diskusí. Místem konání bude
opět AV ČR, Národní 3, Praha 1. Všichni členové budou informováni o upřesněném
programu a čísle místnosti.
ČMPS zprostředkuje využití webových stránek.
Všichni členové byli vyzváni, aby své podněty posílali výboru pracovní skupiny - PhDr. Evě
Jarolímové na e-mailovou adresu - eva.jarolimova@gerontocentrum.cz; své příspěvky
k publikaci na webu pak PhDr. Haně Štěpánkové na adresu - stepankova@pcp.lf3.cuni.cz
Výbor dále zjistí další možnou podporu ČMPS pro činnost pracovní skupiny pro
gerontopsychologii, o svých zjištěních bude informovat všechny členy.
Další setkání pracovní skupiny, pokud nebude svoláno dříve, se uskuteční v rámci odborného
semináře (viz výše).
S přáním klidných svátků vánočních a šťastného vykročení do nového roku,
výbor pracovní skupiny pro gerontopsychologii

Zápis provedla: Hana Štěpánková
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