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Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Aktuální a budoucí světové trendy 
v péči o stárnoucí populaci a z toho 

plynoucí zahraniční příležitosti
pro české firmy

29. ledna 2014, 9 – 13 hod.

Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha 1

Cílem semináře je upozornit na hlavní současné i budoucí trendy v péči o stárnoucí 
populaci, resp. ve zvyšování kvality života ve stáří, a poukázat na potenciál, který se díky 
těmto trendům ve světě otvírá pro české firmy a který Ministerstvo zahraničních věcí 
prostřednictvím ekonomické diplomacie pomáhá českým podnikatelům identifikovat 
a využít. Kromě zástupců Ministerstva zahraničních věcí (odbor mnohostranných, resp. 
odbor dvoustranných ekonomických vztahů) a místopředsedy Technologické agentury ČR 
na semináři vystoupí vedoucí Divize zdravotnictví OECD a hlavní analytička 
pro přehledy kvality zdravotní péče a pro politiku dlouhodobé péče paní 
Francesca Colombo.

Francesca Colombo, 

Acting Head of the OECD Health Division
Senior Health Policy Analyst

Absolventka Bocconi University (Milán, Itálie) a London 
School of Economics (Velká Británie), s praxí mimo jiné 
ve vedoucích pozicích British Overseas Development Institute 
Fellowship Scheme a UNCTAD. V OECD pracuje od r. 1999; 
je redaktorkou a hlavní autorkou publikace OECD „A Good 
Life in Old Age. Monitoring and Improving Quality in Long-
Term Care“, vydané v r. 2013. 

Účast na semináři je bezplatná, pracovním jazykem je angličtina.

Závazné přihlášky účastníků semináře zašlete prosím do 22. 1. 2014 na odev@mzv.cz, 
(v kopii na helena_cizkova1@mzv.cz).
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Program semináře:

8,30 – 9,00 Registrace účastníků

9,00 – 9,10 Tomáš Dub, náměstek ministra zahraničních věcí - zahájení semináře

9,10 – 9,30 Michal Minčev, zástupce ředitele odboru mnohostranných 
ekonomických vztahů Ministerstva zahraničních věcí

                            Vystoupení: Kvalitní život ve stáří - nové trendy a příležitosti 
pro soukromý sektor

9,30 – 10,20 Francesca Colombo, Acting Head of the Health Division, 
Senior Health Policy Analyst, Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD)

                              Vystoupení:  Globální trendy v dlouhodobé péči o stárnoucí 
populaci a jejich ekonomické aspekty

10,20 – 10,40 Diskuse

10,40 – 11,10 Přestávka 

11,10 – 11,40 Josef Dvořáček, odbor dvoustranných ekonomických vztahů 
a podpory exportu Ministerstva zahraničních věcí

                             Vystoupení: Současné i budoucí zahraniční podnikatelské 
příležitosti v péči o stárnoucí populaci

11,40 – 12,10 Miroslav Janeček, místopředseda Technologické agentury 
České republiky

                              Vystoupení: Podpora nových technologií v oblasti péče 
o stárnoucí populaci

12,10– 12,45 Diskuse 

12,45 – 13,00 Shrnutí a závěr




