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Úvodní informace Ondřejka Harvalíková

Představení GERONTO-OBLEKU v souvislosti s potřebami osob se zdravotním 
postižením a seniorů a zároveň představení Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR – Andrea  Tajanovská, Hana Rabenhauptová

Oběd

GERONTO-OBLEK na vlastní kůži 
GERONTO-OBLEK byl speciálně vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb 
se všemi pohybovými, zrakovými i sluchovými omezeními. Účastníci si tak na 
vlastním těle mohou vyzkoušet, jak se pohybuje, vidí a vnímá člověk s různými 
omezeními (Parkinsonova choroba, demence atd.). Aby byl zážitek co nejvíce 
autentický, tak nám (účastníkům konference) umožní starosta Modravy pan 
Antonín Schubert projít obecní úřad a také Informační centrum a tzv. Dřevák. 
Stejnou spolupráci nabídli majitelé Chaty u tří sluk, kteří si v rámci této části 
našeho setkání oblek také vyzkouší a projdou v něm své zařízení a totéž umožní 
i nám ostatním.

Cofee break

Prevence bezpećnosti a ochrana zdraví seniorů 
s praktickou ukàzkou první pomoci – Lukàš Pešta 
Bezpečnost a prevence, hrozby dnešní doby, bezpečný pohyb mimo domov 
či sebeobrana jedince – nejen teorie, ale i praktická ukázka. To vše bude náplní 
této části konference. A jako bonus si opět připomeneme pod vedením odbor-
níka, jak máme poskytnout první pomoc – například ve chvíli, kdy nemáme po 
ruce lékárničku a signál...

Cofee break

Kulatý stůl
• GERONTO-OBLEK – „aha efekty“ z vycházky a návštěvy obecního úřadu  
 – Andrea Tajanovská, Hana Rabenhauptová
• Co se osvědčilo v praxi s ohledem na seniory a osoby se zdravotním  
 postižením – Andrea Tajanovská, Hana Rabenhauptová
• Kde na vše vezmeme peníze a dáme to do strategií? – Ondřejka Harvalíková
• Co můžeme udělat pro zvýšení bezpečnosti nejen seniorů v obci  
 – Lukáš Pešta
• Komunitní plánování sociálních služeb jako nástroj, nikoliv břímě  

Spolećenský većer

Cena je 3 500 Kć bez DPH

Účastnický poplatek zahrnuje: účast na konferenci, 
ubytování, oběd ve čtvrtek (výběr ze tří jídel), malé 
občerstvení v rámci cofee breaků, večerní raut a sní-
daně v pátek. Nelze zajistit samostatné ubytování  
v jednolůžkovém pokoji, protože jimi Chata u tří 
sluk nedisponuje.

Organizaćní údaje:

Svůj zájem o účast na konferenci nám prosím sdělte 
e-mailem (harvalikova@novisolutions.com). Obra-
tem Vám vystavíme fakturu a po připsání zaplacené 
částky na náš účet Vás závazně přihlásíme.

Program 14. 5. 2020

Konference
STRATEGIE 2030

14.–15. května 2020 

Modrava – Chata u tří sluk  
www.chata-modrava.cz



  

    

    

se již od roku 1998 zabývá dotačními mechanismy zejména v rámci tzv. předstrukturálních fondů. Od 
roku 2012 působí jako jednatelka společnosti Novi Solutions, s. r. o., a spolu se svým týmem rozvíjí pod-
nikatelské prostředí na území celé České republiky. V rámci svého působení pomáhá ke zhodnocení 
nemovitostí či konkrétního území nejen pro podnikatele, ale také pro municipality a další subjekty.

V roce 2009 jsem, jako osoba samostatně výdělečně činná, pod názvem Ondřejka Harvalíková, začala  
s budováním vlastní společnosti. Od samého začátku jsem měla připravený její název – Novi Solutions, 
který jsem až do roku 2012 používala pouze  jako doplňující značku. 

Již za necelé tři roky, od března 2012, jsem začala tvořit velmi zajímavé projekty společně se svým tý-
mem ve vlastní společnosti s názvem Novi Solutions, s. r. o.

Vzhledem k tomu, že jsem se řízením projektů a získáváním finančních prostředků zabývala již od roku 1998, přišla mi příležitost spolupráce 
v oblasti dotačního managementu velmi zajímavá, a navíc s velkým kreativním přesahem, i když to tak na první pohled není zcela zřejmé, 
protože tato činnost je především o přísně nastavených procesech, pravidlech a číslech. Za ta léta jsme i my prošli několika více či méně 
výraznými změnami, které vyústily v současnou podobu poskytovaných služeb. 

O naší úspěšnosti nevypovídají počty skutečně napsaných projektů (ve stovkách) a suma získaných peněz z dotačních titulů 
(v této době již v miliardách). Za největších úspěch považujeme naši dlouhodobou spolupráci a naše aktivní, konzultační za-
pojení v procesech dlouho a střednědobého plánování investic, jak ve městech a obcích, tak u podnikatelů.

Náš tým je tvořen třemi kmenovými zaměstnanci a několika externisty, s nimiž také dlouhodobě spolupracujeme, a velmi si jejich spolupráce 
vážíme. Naši externí spolupracovníci jsou lidé ze specializovaných oborů, jako například architekti – krajinná architektura, architekti – ob-
čanská vybavenost, projektanti, rozpočtáři, specializovaní energetičtí konzultanti a několik odborníků s tzv. kulatým razítkem, jako například 
odhadci na nemovitosti, či vodaři, nebo právníci a daňoví poradci. Nutno také dodat, že někteří z nich se rekrutovali z řad našich bývalých 
zaměstnanců, kteří se rozhodli vstoupit do úzce specializovaných oborů, jako je například rozvoj lidských zdrojů, specializace na výběrová 
řízení, specializace na finanční a ekonomické analýzy či destinační management. V těchto a jiných oborech našli svůj skutečný potenciál.

Mým životním posláním je tvořit lepší a bezpečnější svět. Od 9 let se věnuji bojovým uměním a dnes 
vedu svoji vlastní Taekwon-do školu pro děti. Byl jsem členem státní reprezentace a získal mnoho do-
mácích a mezinárodních úspěchů, mezi které patří několikanásobné získání titulu mistr ČR a mistr 
Evropy. Po ukončení sportovní kariéry jsem se začal věnovat výchově a tréninku dětí. Rád se věnuji 
dětem, zaměřuji se na jejich chování a výchovu. Výchovný proces je u mě na prvním místě. Neučím děti 
jen samotné bojové umění, cvičím je ve znalostech první pomoci, přežití v přírodě, v lezení atd. Snažím 
se naučit děti, aby pomáhaly jeden druhému. Aby se ti starší starali o ty mladší a dodržovaly principy  
a pravidla Taekwon-do i mimo tělocvičnu. 

Pro své zkušenosti a dovednosti jsem byl přizván izraelskou světově uznávanou výcvikovou společností 
Protect ke spolupráci. Tato společnost trénuje a cvičí speciální jednotky, osobní strážce a bezpečnostní 
týmy po celém světě. Stal jsem se instruktorem této společnosti, kde vyučuji sebeobranný systém Krav 

Maga. Můj celý dosavadní život se točil 33 let kolem bojových umění a sebeobrany a přes 20 let služby v ozbrojených složkách. Jako bývalý 
vojenský instruktor speciální přípravy se mnoho let pohybuji v oblasti výcviku ozbrojených složek.

Školil jsem učitelské sbory na základních školách, jak se chovat v případě ozbrojeného útočníka a v poskytování první pomoci. Na školách  
a táborech vedu brannou přípravu dětí. Jako bývalý vojenský instruktor jsem vedl a vedu střelecký a taktický výcvik pro příslušníky ozbro-
jených složek a podílím se na výcviku jednotek do zahraničních operací v Mali a Afghánistánu. Ke svému výcviku si mě přizvala i městská 
policie, aby se zdokonalila ve střelecké a taktické přípravě a boji zblízka. Pro své znalosti a dovednosti jsem byl pozván generálem Thajských 
speciálních sil a jeho americkým poradcem a veteránem z Vietnamské a Korejské války na jejich výcvikovou základnu, kde trénují americké 
speciální jednotky.

Svět dnes není to, co býval, a proto každý člověk na této planetě musí převzít svůj díl zodpovědnosti za svoji bezpečnost do vlastních rukou. 

Od znalostí první pomoci, až po bezpečný pobyt mimo svůj domov. Můžeme spoléhat, že nám se nic stát nemůže. Proč by měl někdo zrovna  
mě ubližovat... Můžeme spoléhat na záchranáře a doktory a také můžeme zvednout telefon a zavolat na policii. Ale v okamžiku, kdy se  
Vám něco přihodí, nebo někomu jinému, tak to budete vždycky jen vy, kdo může rozhodovat o životě či smrti. Díky dovednostem, které  
jsem za život nasbíral, mohu pomáhat tvořit lepší a bezpečnější svět.

Mé životní poslání je učit, pomáhat, chránit a zachraňovat.

Absolvovala magisterské studium veřejné správy na CEVRO Institut v Praze, bakalářské studium sociální 
pedagogiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a obor sociální práce na Vyšší odborné 
škole sociální v Prachaticích. Že se bude věnovat sociální práci, věděla poměrně brzo, protože jí vždy 
zajímala psychologie a především psychiatrické, zdravotní hendikepy. Od roku 2000, kdy nastoupila na 
studium sociální práce na VOŠ sociální v Prachaticích, se z různých pozic věnuje řadě sociálních aktivit 
a projektů, téměř vždy zaměřených především na seniory a osoby se zdravotním postižením. Působila 
jako ředitelka Jihočeské rozvojové o. p. s., která založila jednu z prvních občanských poraden v Jihočes-
kém kraji. Je také spoluzakladatelkou Centra STROOM Dub v Dubu u Prachatic, které je poskytovatelem 
pobytové sociální rehabilitace a ambulantní sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním i so-
ciálním hendikepem. Působí však i v jiných organizacích poskytujících sociální služby, a to především 
jako členka správních rad, metodička či strategická či projektová manažerka.  

V současné době je lektorkou Institutu vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, který založila společně s Jiřím 
Horeckým v roce 2010. V současné době se zde kromě lektorské činnosti věnuje především tvorbě a akreditaci krátkodobých i dlouhodobých 
vzdělávacích programů, specializuje se především na kurzy unikátní (Demence v obrazech, Etika v obrazech, Komunikace v obrazech, Emoce 
v obrazech, Proměny stáří a Kufr plný vzpomínek). Připravovala ale také akreditaci vzdělávacího programu Virtuální demence, Kvalifikačního 
kurzu pro pracovníky v sociálních službách a podílela se na tvorbě manažerského kurzu Certifikovaný manažer v sociálních službách. Ve 
všech těchto kurzech také přednáší. Ročně lektoruje kolem 200 kurzů po celé České republice. Za svou kariéru v této oblasti však utvořila 
desítky vzdělávacích programů jak pro sociální pracovníky, tak i pro pracovníky v sociálních službách. Dlouhodobě se zabývá kvalitou života 
a kvalitou poskytovaných sociálních služeb pro seniory a osoby s demencí.  

K dalším jejím aktivitám patří metodická, konzultační a především vzdělávací činnost v sociální oblasti a řízení neziskových organizací. Dlou-
hodobě se také věnuje komunitnímu plánování sociálních služeb na různých úrovních a projektovému managementu jako autorka, realizá-
torka i hodnotitelka. Od roku 2016 je předsedkyní Profesního svazu sociálních pracovníků APSS ČR a je také členkou redakční rady časopisů 
Sociální služby a Listy sociální práce. 

Ve veřejné správě a sociální oblasti působí 40 let. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachati-
cích, její původní cesta měla směřovat do školství. Osud tomu chtěl jinak, a tak první profesní příležitost 
přišla z tehdejšího Referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Prachaticích, kde pracovala jako kurátor-
ka pro mládež a sociální kurátorka. Proto si zvýšila kvalifikaci na Fakultě andragogiky Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Po transformaci okresních úřadů nastoupila na Městský úřad Prachatice. Významnou 
část profesního života působila jako místostarostka v Prachaticích a tématu sociální práce a sociálních 
služeb se věnovala z pozice komunální političky. Sociálním službám tedy dala zcela jiný rozměr a získala 
pro ně velkou pozornost. V současné době působí  v Odboru kanceláře starosty v Prachaticích, kde se 
těmto tématům i nadále věnuje z pozice referentky pro samosprávu a komunitní plánování Městského 
úřadu v Prachaticích. Díky ní získalo město Prachatice řadu ocenění v sociální oblasti. 

Krátký výčet ocenění, které Hana Rabenhauptová získala nejen pro město Prachatice, ale také za svou osobu:
• 2018 – Cena Smyslová aktivizace – mimořádná „Cena aktivizačního praktikanta Smyslové aktivizace, za podporu a propagaci Institutu 

Smyslové aktivizace“ 
• 2011 – Cena za inovaci ve veřejné správě za Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů jako prostředek efektivní komunikace 

vedení města s veřejností, cena MV ČR 
• 2011 Cena Mosty – uděluje NRZP nominace v kategorii instituce veřejné správy za dlouhodobou snahu o integraci osob se zdravotním 

postižením do života a úsilí o zlepšení kvality jejich života
• 2014 – Cena MAKROPULOS – cena MZ ČR za mnohaleté a systematické zlepšování kvality života seniorů, spolupráci s neziskovým sek-

torem, komunitní plánování, za práci pro seniory, ale i vytváření mezigeneračních vztahů a přátelské atmosféry, podporu dobrovolnictví, 
programů pro seniory a se seniory

• 2011 Prachatice – Obec přátelská rodině 2011 – udělen titul a 2. místo v celostátní soutěži za prorodinné aktivity od MPSV ČR. Titul 
získalo město za své snažení vytvářet prostředí, které odpovídá potřebám rodin, pomoc při řešení problémů a podporu jejich soudržnosti, 
spolupráci s neziskovými organizacemi, pracujícími s rodinami, podporu dětí, rodičů i prarodičů v rámci mezigeneračního působení

• 2016 Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace – 3. místo pro Radu seniorů města Prachatice
• 2019 – Titul Prachatice Obec přátelská seniorům – 3. místo, uděluje MPSV ČR za aktivity pro seniory a se seniory, péči, informovanost
• Hned několik osobností města Prachatice také získalo ocenění Senzační senior, který uděluje NADACE CHARTY 77
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