
Fakulta sociálních studií Masarykovy 
Univerzity, Gerontologický institut, o. p. s. 
a Institut pro restorativní justici, z. s. 
v rámci společného projektu Restrabus 
vás srdečně zvou na odbornou konferenci 
a workshop na téma Týrání a zneužívání 
seniorů a možnosti využití restorativních 
přístupů v jejich řešení.

Týráním, zneužíváním, špatným zacházením 
a podrýváním důstojnosti trpí v ČR 29 % seniorů 
a seniorek. Podle hrubých odhadů stojí snahy 
o řešení tohoto fenoménu naši společnost přes 
1,5 miliardy korun ročně. Přesto hlasy obětí zůstá-
vají skryté. Přivítáme proto kanadskou expertku 
Arlene Groh, která přiblíží své letité zkušenosti 
s problematikou týrání a zneužívání seniorů 
řešenou prostřednictvím restorativních přístupů. 

v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností 
(Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha – Staré Město
zast. tramvaje Karlovy lázně)

Týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití 
restorativních přístupů v jejich řešení
dne 25. dubna 2023 v Praze, 09:00–15:30 hod.

08:30 Registrace účastníků

09:00–9:30 Úvodní slova hostů 

09:30–10:30 Aktuální výskyt týrání a zneužívání seniorů v ČR 
Jan Lorman, Lucie Vidovićová, Aneta Mundok 
Nitschová

10:30–10:45 Přestávka

10:45–11:00 Současná situace restorativní justice v ČR 
Petra Masopust Šachová

11:00–12:00 Odpověď restorativní justice na problém týrání 
a zneužívání starších osob 
Arlene Groh (přednáška simultánně tlumočena 
do češtiny)

12:00–12:30 Panelová debata: Budoucí směry v ochraně 
seniorů proti týrání a zneužívání v ČR 
Lucie Vidovićová, Petra Masopust Šachová, 
Jan Lorman, Emilie Jašová, Marcela Petrová Kafková

12:30–13:30 Obědová pauza

13:30–15:30 Participativní workshop s Arlene Groh
Restorativní justice v případě zneužívání 
starších osob: praktické zkušenosti 
(workshop je konsekutivně tlumočen, 
facilitace a komunikace v rámci workshopu 
v češtině). 

Počet míst na workshopu je omezen 
kapacitou sálu, Váš zájem o účast, prosím, 
označte v přihlášce!

Setkání se koná pod záštitou 
zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva 
Kláry Šimáčkové Laurenčíkové 

je emeritní konzultantkou společnosti Healing 
Approaches to Elder Abuse and Mistreatment 
(Léčebné přístupy k týrání a zneužívání starších 
dospělých). Je nadšenou zastánkyní hodnot restorativní 
justice a stratégem partnerské spolupráce při identifikaci, 
řešení a prevenci týrání starších dospělých. Je držitelkou 
mnoha ocenění za svůj mimořádný přínos v seniorské oblasti 
a v prevenci týrání.

Arlene byla průkopnicí a koordinátorkou projektu 
„Restorativní spravedlnost v přístupu k týrání starších osob“ 
a zakládající členkou týmu pro řešení tohoto problému 
v kanadském regionu Waterloo. Iniciovala zapojení Waterloo 
do programů prevence týrání starších dospělých a získání 
titulu Město přátelské každému věku (síť iniciovaná Světovou 
zdravotnickou organizací WHO).

Arlene pokračuje v podpoře mezinárodního hnutí v oblasti 
restorativní justice jako možnosti účinné pomoci lidem 
jakkoliv zasažených týráním a zneužíváním seniorů a seniorek.

Program konference Program workshopu

Registrace 
je ZDARMA

Konference a workshop jsou spolufinancovány se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA a projektu Inovativní cesty definice, měření 
prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe) (TL05000516). Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR. Více informací na: https://www.fss.muni.cz/vyzkum/resene-projekty/61207.

Arlene Groh 
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https://www.fss.muni.cz/vyzkum/resene-projekty/61207
https://docs.google.com/forms/d/1wyrjwWMsUfAg_pk94I7swJ9tUD55ehNuECC3jzsTbVI/edit

