
                                                                                                                                                                                                              
 

Setkání k Mezinárodnímu dni za odstranění chudoby 

17. října 2022 od 10.00 do 11.15 hodin 

Zasedací síň MPSV ČR, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 

P R O G R A M : 

Zahájení 
PhDr. Karel Schwarz (předseda EAPN ČR, z.s.) – (3 minuty) 
 

Úvodní slovo  
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová (náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR pro řízení sekce 
rodinné politiky a sociálních služeb) – (3 minuty) 
  

Zpráva EAPN o chudobě v Evropě 2022 (Poverty Watch 2022 Launch) 
Sabrina Ianazzone (pracovnice pro sociální politiky, kancelář EAPN, Brusel) – (8 minut) 
  

Zpráva EAPN o chudobě v ČR 2022 
Mgr. Iva Kuchyňková (členka Výkonného výboru EAPN ČR, pracovnice pro sociální advokacii Charity 
ČR) – (8 minut) 
  

Sociální služby a dluhová problematika 
Mgr. Jan Vrbický (zastupující ředitel Odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb MPSV ČR) – 
(8 minut) 
  

Bydlení 
Mgr. Jana Řeháková Fučíková (vedoucí oddělení sociálního bydlení, bezdomovectví a podpory seniorů 
MPSV ČR) – (8 minut) 
  

Příjmová chudoba 
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (proděkan pro vědu a tvůrčí činnost a vedoucí katedry veřejné správy a 
sociální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě) – (8 minut) 
  

Podpora seniorů 
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. (geriatr a gerontolog, předseda Správní rady, Cesta domů, z.ú.) – (8 
minut) 
  

Chudoba dětí 
Mgr. Kateřina Linková (Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR) – Zkušenosti s přípravou 
akčního plánu k implementaci Evropské záruky pro děti a evropské srovnání – (8 minut) 
  

Debata účastníků (otázky a odpovědi) – (10 minut) 
  

Závěrečné slovo 
JUDr. Vlastimil Váňa (vedoucí Oddělení Evropské unie MPSV ČR) –  (3 minuty) 
  

Při setkání je zajištěno tlumočení z/do angličtiny. 
  

Na setkání navazuje od 11.30 hodin Tisková konference k problémům chudoby a jejich řešení 
v hlavní budově MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2. 
  

Pořadatelé: EAPN ČR, z.s. (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení), 
         Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 


