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CO NABÍZÍME

 ■ Vzdělávání odborníků v oblasti dlouhodobé péče, geriatrie 
a gerontologie a etiky péče.

 ■ Tvorba politiky a veřejné diskuse v oblasti sociální a zdravotní 
péče.

 ■ Rozvoj kvality služeb v následné a dlouhodobé péči.
 ■ Poradenství, konzultace a vzdělávání v oblasti dlouhodobé 

péče.
 ■ Podporu sebeobhájcům.

Centrum pro studium dlouhověkosti 
a dlouhodobé péče (CELLO) je 
specifickým interdisciplinárním 
pracovištěm při Fakultě humanitních 
studií Univezity Karlovy.

CO UMÍME

 ■ Problematika péče, dlouhověkosti, etiky péče a dis/ability.
 ■ Propojování výzkumu s praxí, zapojování. studentů, starších 

lidí, lidí žijících s diagnózou demence, mentálního postižení 
a duševního onemocnění, jakož i formálních a neformálních 
pečujících.

 ■ Problematika dostupnosti a kvality dlouhodobé péče v sociál-
ním a zdravotním sektoru.

 ■ Komunitní přístup v péči a podpora transformace sociálních 
služeb.

 ■ Badatelské i praktické zkušenosti z oblasti gerontologie a geri-
atrie, antropologie, sociálních věd, disability studies a vědních 
studií.
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI

CELLO je členem globální sítě výzkumných center Global Alliance 
of International Longevity Centres, tým centra dlouhodobě spolu-
pracuje s těmito institucemi:
 ■ Gerontologickým centrem,
 ■ Českou alzheimerovskou společností,
 ■ Alzheimer Europe,
 ■ Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (ČVUT),
 ■ Filozofickou fakultou UK,
 ■ 3. Lékařskou fakultou UK.

POTENCIÁLNÍ PARTNEŘI

 ■ Státní správa a samosprávy
 ■ Organizace poskytující dlouhodobou péči
 ■ Obce

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 ■ PALLIARE – péče o lidi s pokročilou demencí
 ■ Case management jako komplexní intervence u pacientů 

s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů 
a pečujících

 ■ Česko-rakouský projekt – výzkum dlouhodobé péče
 ■ Gerontologická a organizační supervize (GOS)
 ■ INDUCT – Interdisciplinary Network for Dementia Utilising 

Current Technology
 ■ Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory
 ■ Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné 

situace u nás a v Evropě, možnosti transformace institucionální 
péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití 
zdrojů.
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