2019 Aktuality

Článek v Sociologickém časopise

Sociologický časopis zveřejnil článek Michala Synka, Dany Hradcové, Radka Carbocha a Dity
Jahodové s názvem "Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti" . Článek je dalším z výstupů
projektu Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života
pacientů a pečujících .

17. - 18. září 2019 - Pražské gerontologické dny

V úterý 17. a ve středu 18. září 2019 proběhne již 22. ročník Pražských gerontologických dnů.
Letošní setkání profesionálů působících v oblasti gerontologie hostí Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6
– Dejvice. Více informací o programu a přihláškách naleznete zde.

Článek v BMC Research Notes

29. července 2019 vyšel v časopise BMC Research Notes článek s názvem "Data of a sub?
analysis of the DEMDATA study: characteristics of Austrian and Czech nursing homes residents". Autory článku jsou
Margit Höfler, Paulina Ratajczak, Anna Beránková, Doris Prieschl, Michal Šteffl, Iva Holmerová a Stefanie R. Auer.
Článek vzešel z dvouletého Česko-rakouského projektu .

9. května 2019 - Péče a údržba - dvojí starost pobytových
služeb

Ve čtvrtek 9. května 2019 od 10 do 12 hodin proběhne v budově Centra pro teoretická studia (Husova
4, Praha 1) veřejný seminář s názvem Péče a údržba - dvojí starost pobytových služeb . Zdeněk Konopásek, Radek
Carboch,
Dana Hradcová a Michal Synek představí veřejnosti nový projekt Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost
pobytových služeb .
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R. R. Collective v České televizi

V sobotu 6. dubna 2019 v 9 hodin uvede Česká televize dokumentární portrét kapely Roman
Radkovič Collective v režii Pavla Jurdy s názvem "Zpívej, dokud to jde" .
Snímek bude mít reprízy ve středu 10. dubna ve 12:45 a 13. dubna v 5:30 hodin ráno.

Nové technologie: příležitost nebo výzva pro stárnoucí
populaci?

Ve dnech 27. - 28. března 2019 se v Praze uskuteční již třetí ročník mezinárodní konference
(eng)aging! - (ne)stárneme! .
Letošní ročník přináší téma "Nové technologie: příležitost nebo výzva pro stárnoucí populaci?/New Technologies:
Opportunity or Challenge for the Aging Population?"
Konference bude probíhat v anglickém jazyce. Informace v českém jazyce naleznete zde.

Pořadateli jsou

a

.

The Practices and Politics of Description

14. května 2019 se naši kolegové Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. a Mgr. Michal Synek zúčastní
mezinárodního workshopu "The Practices and Politics of Description" na Liverpoolské univerzitě.
Jejich příspěvek nese název "In between silence and re-describing matters of care: An attempt at ethnography
of cognitive dis/ability". Podrobnější program s abstrakty naleznete zde .
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