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Největší
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Založena byla již v roce 1991, je největší 
profesní organizací v segmentu sociálních 
služeb, a také jedinou, které nabízí 
členství všem bez ohledu na formu právní 
subjektivity a typ sociální služby. Od roku 
2008 je Asociace profesionální organizací 
se stálým personálním zázemím odborných 
zaměstnanců a externích odborníků. 
V současnosti sdružuje téměř 1 140 členských 
organizací, které poskytují více než 2500 
registrovaných sociálních služeb pro statisíce 
osob. V rámci Asociace působí dva profesní 
svazy: zdravotnických a sociálních pracovníků 
v sociálních službách s více než 600 členy.

Asociace má zastoupení ve všech relevantních 
radách, komisích, pracovních skupinách, 
výborech, Radách a pracovních týmech při 
RHSD apod. a průběžně zprostředkovává 
svým členským organizacím aktuální 
informační servis a možnost aktivně se 
zapojit do legislativního procesu. Aktivní 
je i na evropské úrovni, a to zejména 
prostřednictvím členství v evropských 
asociacích a platformách, jako jsou organizace 

EAN, FESE, ESN či FEANTSA. Realizuje mnoho 
projektů na národní a mezinárodní úrovni, 
které jsou zaměřeny nejen na poskytovatele 
sociálních služeb. Dále vyvíjí vzdělávací činnost 
prostřednictvím Institutu vzdělávání APSS ČR, 
který je největším vzdělavatelem v sociálních 
službách v ČR a realizuje mimo jiné v ČR 
unikátní semináře. Asociace vyvíjí také činnost 
publikační; v České republice a na Slovensku 
vydává renomovaný a nejrozšířenější odborný 
časopis Sociální služby, časopis Listy sociální 
práce a rovněž další odborné publikace, texty 
a brožury. 

Účelem této informační brožury je vám 
Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR 
rámcově představit a přiblížit některé z mnoha 
činností, projektů a aktivit, které vykonává pro 
poskytovatele sociálních služeb v ČR. 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D.
MBA, prezident APSS ČR

APSS ČR

Vážení přátelé,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  
je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob 
poskytujících sociální služby, jehož hlavním cílem  
je podporovat rozvoj a zvyšování úrovně poskytovaných 
sociálních služeb v České republice.

SLOVO PREZIDENTA 
APSS ČR
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„Ta nejčistší forma šílenství je nechat 
všechno při starém a doufat, že se něco změní.“

K 21. 9. 2018 sdružuje 1133 organizací 
a 2514 registrovaných služeb.

APSS v rámci své činnosti:
■ zastupuje a hájí zájmy svých členů 

u státních a ostatních zainteresovaných 
institucí, zejména předkládáním 
odborných stanovisek, kvalifikovanou 
oponenturou a iniciací a podporou 
žádoucí právní regulace sociálních služeb;

■ zprostředkovává rozšiřování vědeckých 
a výzkumných poznatků do činnosti 
poskytovatelů sociálních služeb 
a předávání tuzemských i zahraničních 
odborných zkušeností svým členům;

■ vyvíjí studijní, dokumentační, vzdělávací, 
expertní a publikační činnost;

■ pořádá a organizuje kongresy, odborné 
konference a vzdělávací programy;

■ je pořadatelem již tradičního Týdne 
sociálních služeb ČR a výtvarné soutěže 
Šťastné stáří očima dětí, spolupořadatelem 
ocenění Národní cena – Pečovatel/ka 
roku, držitelem licence E-Qalin pro ČR 
(model měření a zvyšování kvality), 
správcem Značky kvality (systém externí 
certifikace) a tvůrcem modelu Certifikace 
paliativního přístupu v sociálních službách.

Asociace je členem:
■ EAN – Evropské sítě stárnutí
■ FEANTSA – Evropské federace národních 

organizací pracujících s bezdomovci
■ FESE – Federace evropských 

zaměstnavatelů v sociálních službách
■ ESN – Evropské sociální sítě
■ UZS ČR – Unie zaměstnavatelských svazů ČR
■ RAROSP – Rady pro rozvoj sociální práce

ASOCIACE POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

APSS ČR, jež sídlí v Táboře, je největší profesní organizací sdružující 
poskytovatele sociálních služeb v ČR. Organizačně je rozdělena do odborných 
celorepublikových sekcí a 14 krajských organizací. 

Albert Einstein
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HISTORIE 
APSS ČR

APSS ČR

Jak se dočteme v  prvních stanovách sdru-
žení, již tehdy jeho činnost cílila na podporu 
odbornosti a  zvyšování kvality sociální péče 
a služeb potřebným.

První prezidentkou byla zvolena Mgr.  Eva 
Kostelná, ředitelka Ústavu sociální péče Sulic-
ká v Praze 4, a byla jí až do roku 1997.

V roce 1998 došlo ke změně názvu na Aso-
ciaci ústavní sociální péče České republiky. 
V tomto roce také vychází první číslo Zpravo-
daje Asociace.

V  roce 2000 byl prezidentem zvolen 
Mgr.  Martin Dürrer, a  po  jeho odstoupení 
o rok později jej v této funkci vystřídal Paed-
Dr. Petr Matuška, Ph.D.

V  roce 2005 se Asociace stala členem Unie 
zaměstnavatelských svazů České republiky 
a E.D.E.

V  roce 2006 dochází k  přejmenování Aso-
ciace ústavní sociální péče České republiky 
na  současný název Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb České republiky (APSS ČR).

V témže roce byla přijata stěžejní právní nor-
ma – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, který byl přelomem v přístupu k posky-
tování sociálních služeb.

V roce 2007 byl prezidentem zvolen Ing. Jiří 
Horecký, Ph.D., MBA, jenž tento post zastává 
až do současnosti. 

Rok 2008 se stal oficiálním milníkem, kdy se 
Asociace transformovala ze zájmového sdru-
žení na plně profesionální organizaci s první-
mi řádnými zaměstnanci, kteří začali členům 
poskytovat profesionální služby v  souladu 
s filozofií organizace. 

V  roce 2009 byl poprvé vyhlášen ve  spo-
lupráci s  Ministerstvem práce a  sociálních 
věcí rámcový program Týden sociálních 
služeb ČR a jeho hlavním bodem byl výroč-
ní kongres poskytovatelů sociálních služeb 
ČR. Tento počin se stal každoroční tradicí 
a v roce 2018 proběhl jeho již desátý ročník. 
V  tomtéž roce se také Zpravodaj Asociace 
transformoval na odborný dvouměsíčník So-
ciální služby.

Prvopočátek dnešní Asociace poskytovatelů sociálních služeb bychom našli 
v roce 1991, kdy byla založena Asociace ústavní sociální péče České republiky. 
Jejím vznikem tak vyústil zájem ředitelů organizací sociálních služeb o společnou 
reprezentaci zájmů a potřeb ústavní sociální péče v České republice. 
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V roce 2010 vstoupila APSS ČR do organizace 
FEANTSA (Evropské federace národních orga-
nizací pracujících s lidmi bez domova). Časopis 
Sociální služby začíná vycházet každý měsíc. 
A  také bylo rozhodnuto dát narůstajícímu 
počtu vzdělávacích kurzů a  seminářů „punc 
systematičnosti“ –  a tak vznikl Institut vzdělá-
vání APSS ČR s jasnou koncepcí a vizí věnovat 
se aktuálním potřebám zvyšování odbornosti 
a kompetencí zaměstnanců sociálních služeb 
formou (nejen) akreditovaných kurzů.

V roce 2012 vstoupila APSS ČR do organiza-
ce ESN (Evropské sociální sítě).

V roce 2013 začíná vydávat APSS ČR s Minis-
terstvem práce a sociálních věcí jako partne-
rem pololetník Listy sociální práce. 

V roce 2015 vstoupila APSS ČR do organiza-
ce EAHSA (Evropská asociace domovů a slu-
žeb pro seniory).

V roce 2016 bylo rozhodnuto o zvýšení pe-
riodicity časopisu Listy sociální práce z polo-
letníku na  čtvrtletník, tzn., že od  roku 2016 
vycházejí 4 čísla ročně. V roce 2016 se členem 
s  pořadovým číslem 1  000 stala organizace 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

V roce 2017 byla APSS ČR jedním ze zakláda-
jících členů organizace FESE (Federace evrop-
ských zaměstnavatelů v  sociálních službách). 
V témže roce se také Institut vzdělávání stává 
největším vzdělavatelem v sociálních službách.

V roce 2018 vstoupila APSS ČR do EAN (Ev-
ropské sítě stárnutí), jež vznikla sloučením 
organizací E.D.E. a  EAHSA. Prezidentem byl 
zvolen Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA.

rok 2007 – 311 členských organizací
rok 2018 – 1 133 organizací, 2 514 sociálních 
služeb, 636 členů profesních svazů

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
a Ministerstvo práce a sociálních věcí

vyhlašují 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR
10. – 16. října 2011

Sociální služby jsou souhrnem odborných činností 
poskytovaných v České republice přibližně  

700 000 klientů. Pomáhají řešit jejich nepříznivou  
sociální situaci formou, která zaručuje zachování  

lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby  
a posiluje schopnost začleňování do společnosti 

v přirozeném sociálním prostředí. Úroveň podpory  
kvality života občanů prostřednictvím sociálních služeb  

je vizitkou celé společnosti.

PARTNEŘI TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR: 
H L A V N Í  M Ě S T O  P R A H A ,  J I H O M O R A V S K Ý  K R A J ,  K R A J  V Y S O Č I N A ,  

Z L Í N S K Ý  K R A J ,  M Ě S T O  P R A C H A T I C E ,  S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  B R N O ,  
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  O S T R A V A ,  A S O C I A C E  V E ř E J N Ě  P R O S P Ě š N Ý C H  O R g A N I Z A C Í , 

Č E S K Á  A S O C I A C E  S T R E E T W O R K ,  Č E S K Á  R A D A  H U M A N I T Á R N Í C H  O R g A N I Z A C Í , 
D I A K O N I E  Č C E ,  C H A R I T A  Č R ,  N E Z I S K O V K Y . C Z , 

S D R U Ž E N Í  A Z Y L O V Ý C H  D O M Ů  Č R ,  S L E Z S K Á  D I A K O N I E

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
B U L L E T I N  O S Z S P  Č R ,  Č A S O P I S  M Ů Ž E š ,  Č A S O P I S  O š E T ř O V A T E L S K Á  P É Č E ,  

Č A S O P I S  R E Z I D E N Č N Í  P É Č E ,  Č A S O P I S  S O C I Á L N Í  S L U Ž B Y ,  
N O V I N Y  P R Á C E  A  S O C I Á L N Í  P O L I T I K A ,  R E V U E  5 0 P L U S

w w w. t y d e n - s o c i a l n i c h - s l u z e b . c z

Podporujeme kvalitu 
života Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašují

Sociální služby jsou v ČR poskytovány přibližně 7 % populace. Jejich klienty jsou senioři, osoby se 
zdravotním postižením a lidé ohrožení sociálním vyloučením. Sociální služby zahrnují:

• služby sociální péče usilující o zabezpečení základních životních potřeb těm,
u nichž dochází k snižování soběstačnosti,

• služby sociální prevence zaměřené na integraci a snižování rizika sociálního 
vyloučení těch, kteří jsou jím ohroženi, 

• služby sociálního poradenství přispívající k řešení obtížných situací předáváním 
relevantních informací. 

Pojítkem všech typů sociálních služeb je zachování lidské důstojnosti a úcta k člověku 
bez ohledu na jeho věk, sociální postavení a zdravotní stav. 

Partneři Týdne sociálních služeb ČR
Česká asociace streetwork, o. s., Charita Česká republika, Sdružení azylových domů ČR, 

Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, 
Středočeský kraj, Zlínský kraj, statutární město Brno, hlavní město Praha, město Prachatice

Mediální partneři 
Bulletin OSZSP, Český rozhlas, Florence, Můžeš, Ošetřovatelská péče, Práce a sociální politika, 

Revue 50plus, Rezidenční péče, Sociální služby, Zdravotnické noviny

8.–14. října 2012

TÝDEN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

... aby se člověk cítil být člověkem

konference – semináře – workshopy – výstavy 
dny otevřených dveří – soutěže – festivaly

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
a Ministerstvo práce a sociálních věcí 

vyhlašují

Partneři Týdne sociálních služeb ČR
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj, statutární město Brno, statutární město Ostrava, 

město Prachatice, Česká asociace streetwork, Diakonie ČCE, Charita ČR, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 
Neziskovky.cz, Sdružení azylových domů v ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

7.–13. října 2013

TÝDEN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

konference – semináře – workshopy – výstavy 
dny otevřených dveří – soutěže – festivaly

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz sta
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Mediální partneři
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Stabilita systému poskytování sociálních služeb je základním předpokladem pro získání jistoty nutné pro práci všech, kdo sociální služby 
poskytují, stejně jako pro bezpečí těch, kdo sociální služby využívají: seniory, osoby se zdravotním postižením či ohrožené sociálním 
vyloučením. Služby sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství jsou poskytovány přibližně 7 % populace České republiky.TÝDEN 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašují

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Mediální partneři

dny 
otevřených 

dveří

workshopy
výstavy

soutěže

festivaly

Profesionálně řízené a poskytované sociální služby jsou přirozenou a nutnou součástí každé moderní společnosti, 
pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel.

Jihomoravský kraj I Olomoucký kraj I Pardubický kraj I Kraj Vysočina I Zlínský kraj I statutární město Brno I město Luhačovice I statutární město Ostrava 
hl. m. Praha I město Prachatice I Asociace veřejně prospěšných organizací ČR I Centrum pro rodinu a sociální péči I Česká asociace streetwork 

Diakonie ČCE I Národní rada osob se zdravotním postižením ČR I Neziskovky.cz I Sdružení azylových domů v ČR I Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Partneři Týdne sociálních služeb ČR

6.–12. října 2014

konference

semináře

TÝDEN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB R

Asociace poskytovatel  sociálních služeb R
 a Ministerstvo práce a sociálních v cí R vyhlašují

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Mediální partne i

Profesionáln  ízené a poskytované sociální služby jsou p irozenou a nutnou sou ástí každé moderní spole nosti, 
pro kterou je d ležitý d stojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel.

Jiho eský kraj I Jihomoravský kraj I Karlovarský kraj I Kraj Vyso ina I Královéhradecký kraj I Liberecký kraj I Olomoucký kraj I Pardubický kraj I St edo eský kraj
Ústecký kraj I Zlínský kraj I hl. m. Praha I m sto Prachatice I Asociace ve ejn  prosp šných organizací R, z. s. I Diakonie CE 

Národní rada osob se zdravotním postižením R I statutární m sto Brno I statutární m sto Ostrava I eská asociace streetwork, o. s.
m sto Luha ovice I Charita R I Slezská diakonie I Unie zam stnavatelských svaz  R I Asociace ob anských poraden I Konfederace sociálních služeb

Partne i Týdne sociálních služeb R

5.–11. íjna 2015
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TÝDEN

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 vyhlašují

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Mediální partneři

Armáda spásy I Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. I Česká asociace streetwork, z.s. I Česká unie neslyšících
Diakonie Českobratrské církve evangelické I Charita Česká republika I Jihočeský kraj I Jihomoravský kraj I Karlovarský kraj I Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj I Liberecký kraj I Moravskoslezský kraj I Olomoucký kraj I Plzeňský kraj I Středočeský kraj I Ústecký kraj I Zlínský kraj

Hlavní město Praha I Statutární město Ostrava I Statutární město Brno I Město Prachatice
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s. I Slezská diakonie I Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Partneři Týdne sociálních služeb ČR

3.–9. října 2016

SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB ČR

                      
             Společně

                             
       

    jsme v suchu!

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Mediální partneři

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Česká asociace streetwork  I  Jihočeský kraj

 Jihomoravský kraj  I  Karlovarský kraj  I  Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj  I  Liberecký kraj  I  Město Prachatice

Moravskoslezský kraj  I  Česká rada sociálních služeb

Olomoucký kraj  I  Pardubický kraj  I  Plzeňský kraj  I  Slezská diakonie 

Statutární město Brno  I  Statutární město Ostrava  I  Středočeský kraj  

Ústecký kraj  I  Unie zaměstnavatelských svazů ČR  I  Zlínský kraj

Partneři 
Týdne sociálních služeb ČR

2.–8. října 2017

TÝDEN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

     
  Jedeme v tom společně

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

vyhlašují

Mediální partneři

Partneři Týdne sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují 

výroční desátý

Ji ž 10 let spolu

8.–14. října 2018

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Týden 
sociálních služeb ČR

Armáda spásy ČR  I  Asociace veřejně prospěšných organizací  I  Česká asociace streetwork  I  Diakonie ČCE  I  Hlavní město Praha  I  Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj  I  Kraj Vysočina  I  Královéhradecký kraj  I  Liberecký kraj  I  Město Prachatice  I  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Olomoucký kraj  I  Pardubický kraj  I  Plzeňský kraj  I  Statutární město Brno  I  Statutární město Ostrava
Středočeský kraj  I  Ústecký kraj  I  Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Plakáty Týdne sociálních služeb od roku 2009

Vývoj časopisů Sociální služby a Listy sociální práce
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■ možnost připomínkování zákonů, vyhlášek 
a předpisů;

■ pravidelné setkávání s ostatními 
poskytovateli sociálních služeb;

■ slevy na vzdělávací programy Institutu 
vzdělávání APSS ČR;

■ zvýhodněná či bezplatná účast na všech 
akcích APSS ČR;

■ finanční podpora sportovních, 
společenských a kulturních akcí  
pro uživatele;

■ odebírání časopisu Sociální služby 
za zvýhodněné předplatné;

■ přístup do intranetu APSS ČR;
■ odpovědi na otázky členských organizací;
■ slevy na odborné publikace a DVD 

záznamy z odborných konferencí;
■ bezplatné členství v odborných sekcích 

APSS ČR;
■ účast v mezinárodních, celostátních 

a regionálních projektech;
■ slevy na specializované počítačové 

informační systémy;

■ možnost členství v Profesním svazu 
zdravotnických pracovníků v sociálních 
službách nebo v Profesním svazu 
sociálních pracovníků v sociálních 
službách;

■ slevy na vstupy na odborné konference 
a Výroční kongres poskytovatelů 
sociálních služeb;

■ bezplatná účast na krajských vzdělávacích 
akcích;

■ hromadná licenční smlouva s OSA
■ a mnoho dalšího

APSS Cashback Card
Členové APSS ČR mohou získat zdarma 
Cashback kartu APSS. Kdykoliv držitel karty 
nakoupí u  Cashbackworld partnerské spo-
lečnosti, kterých je více než 70  000, obdrží 
peníze zpět. Částky se střádají a po dovršení 
320 Kč jsou poslány na bankovní účet držitele 
karty. Kartu lze použít jak při nákupu v  ka-
menném obchodě, tak při nákupu on-line.

Členem APSS ČR se může stát organizace či její organizační jednotka 
registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
Členství přináší členům celou škálu výhod a bonusů:
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Základní členství 3 900 Kč
Rozšířené členství 6 400 Kč
Snížené členství 2 900 Kč
Minimální členství 1 990 Kč
Přidružené členství 2 000 Kč

APSS ČR každoročně alokuje z členských 
poplatků 400 000 Kč zpět do krajských 
organizací na úhradu vzdělávání, pořádání 
akcí pro uživatele, regionální setkávání 
poskytovatelů apod.

Poplatky za členství v APSS ČROSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním
APSS ČR přistoupila k uzavření Kolektivní hro-
madné licenční smlouvy o  veřejném provo-
zování hudebních děl s  Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním. Čle-
nové APSS ČR tak mají po uzavření smlouvy 
slevu 90 % při využívání rozhlasových a tele-
vizních přijímačů umístěných ve  společných 
prostorách zařízení sociálních služeb.

Přihláška, členské poplatky a podrobné informace o členství v APSS ČR jsou k dispozici 
na www.apsscr.cz v sekci Asociace/Členství a na e-mailové adrese tajemnice@apsscr.cz.
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Institut vzdělávání nabízí:

Otevřené vzdělávací kurzy 
Institut vzdělávání nabízí širokou škálu akre-
ditovaných kurzů ve  školicích místnostech 
v Praze, Brně, Ostravě a Táboře. Kurzy jsou při-
pravovány pro pracovníky sociálních služeb 
na všech pozicích. Snahou je, aby kurzy byly 
co nejvíce zaměřené na praxi a byly interak-
tivní. Témata jsou průběžně aktualizována 
na základě nejnovějších poznatků a nabídka 
je pravidelně rozšiřována o nově akreditova-
né vzdělávací programy.

Výhody otevřených kurzů
■ Cenová dostupnost (nižší ceny pro členy 

APSS ČR a členy profesních svazů).
■ Výběr ze široké nabídky témat.
■ Místa konání ve školicích místnostech 

po celé ČR.
■ Větší výběr termínů jednoho tématu 

v rámci roku.
■ Výměna zkušeností a dobré praxe mezi 

účastníky z různých organizací.
■ Anonymnější prostředí vedoucí k větší 

uvolněnosti účastníků.
■ Možnost rychlého vyřešení aktuální 

potřeby dalšího vzdělávání u jednotlivých 
zaměstnanců.

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ 
APSS ČR

Institut vzdělávání APSS ČR je největší vzdělávací instituce v České republice 
v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Jeho ambicí je stát 
se partnerem poskytovatelů sociálních služeb v oblasti vzdělávání a profesního 
rozvoje pracovníků a podílet se na rozvoji systému celoživotního vzdělávání,  
tzn. být jedním z článků přispívajících ke zvyšování kvality nabízených  
sociálních služeb.

Realizováno ročně více  
než 160 otevřených seminářů  

a 400 seminářů „na klíč“ po celé ČR.

Institut vzdělávání 
APSS ČR v číslech:

Široká škála 
akreditovaných kurzů 

ve školicích místnostech 
v Praze, Brně, Ostravě 

a Táboře. 
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Kurzy „na klíč“ pro organizace 
Institut vzdělávání zrealizuje pro vaši orga-
nizaci kurz až pro 25 účastníků na  jakékoli 
téma z nabídky. Nemusíte složitě posílat své 
zaměstnance na školení, lektor přijede přímo 
k vám. Kurzy se realizují i v odpoledních hodi-
nách nebo v sobotu.

Výhody kurzů „na klíč“
■ Finanční úspora při větších skupinách.
■ Časová úspora.

■ Eliminace roztříštěnosti péče díky 
jednotnému vzdělávání zaměstnanců.

■ Přesnější zasazení vzdělávání do prostředí 
poskytované služby. 

■ Vyšší efektivita vzdělávání díky 
individuálnímu přístupu.

■ Možnost naplánování kurzu s ohledem 
na časové a personální možnosti organizace.

■ Upevnění týmové spolupráce.
■ Výhodnější ceny při dlouhodobější 

spolupráci s Institutem vzdělávání.

V nabídce více než 100 akreditovaných 
vzdělávacích programů.

Ročně vydáno přes 14 000 osvědčení 
pro pracovníky z oblasti 

sociálních služeb.

Institut vzdělávání APSS ČR 
v číslech:

Nemusíte složitě posílat své 
zaměstnance na školení, 

lektor přijede přímo k vám.
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Unikátní semináře

Komunikace, navazování kontaktů a důvěrného vztahu mezi pečujícím personálem a uživateli 
sociálních služeb jsou základem kvalitně poskytované sociální služby. Přestože se poskyto-
vatelé sociálních služeb pro osoby s  demencí věnují erudici personálu v  oblasti komunika-
ce, stále dochází k celé řadě chyb a přešlapů, které mohou stát za neklidem a nespokojeností 
uživatele služby. V rámci tohoto kurzu se absolvent seznámí s praktickou komunikací s oso-
bami s demencí, a to ve všech třech složkách – verbální, neverbální a paraverbální. Osvojí si 
takové techniky, které podpoří sociální interakci s uživatelem s demencí, obzvláště pak v té 
fázi demence, kdy uživatel přestává rozumět slovům. Zvolená výuková metoda je postavena 
na teoretickém základu, který doplňují krátké filmy. Pro účastníky je tedy přínosná vysokým 
poměrem individuální i týmové spolupráce v rámci kurzu.

V  sociálních službách zaměřených na  péči 
stále chybí dostatečný rozměr etiky práce se 
zaměřením na  individualitu uživatele, jeho 
potřeby a hodnoty. V mnoha sociálních služ-
bách stále dochází k paušalizaci poskytované 
péče, pracovníci dostatečně nezohledňují 
osobnost uživatele, často dochází ke zpochy-
bňování očekáváné kvality sociální služby. 
Nedokáží pracovat s  individualitou konkrét-
ního uživatele sociální služby. V  rámci toho-
to vzdělávacího programu se absolvent se-
známí s  praktickou etikou práce zaměřenou 
na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty 
konkrétního uživatele v  DS, DZR, DOZP, PS, 
OS, a  to již osvědčenou, interaktivní formou 
výuky – pomocí krátkých situačních filmů.

Komunikace v obrazech 
se zaměřením 
na osoby s demencí

Etika v obrazech



I 11 I

2019

Bylo natočeno několik krátkých filmů zachy-
cujících běžné situace, které denně prožíváte 
a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, hy-
giena, vycházky apod.). Po promítnutí každé 
z  těchto scének následují dvě předtočené 
varianty řešení situace, z  nichž jen jedna je 
správná. Za  pomoci výkladu zkušeného lek-
tora a  následné diskuze mají účastníci mož-
nost získat nové poznatky a vědomosti z ob-
lasti péče o lidi s demencí.

Na semináři se naučíte, jak pracovat se vzpo-
mínkami vašich klientů. Připomínání hezkých 
momentů ze života seniora, zhodnocení toho, 
co v životě prožil a dokázal, totiž podporuje 
jeho svébytnost a důstojnost. Pracovník, kte-
rý ve své praxi využívá vzpomínkových akti-
vit, o  seniorovi získává řadu informací, které 
může promítnout do  poskytované sociální 
služby a zvyšovat tak kvalitu klientova života. 
Spouštěčem vzpomínek může být praktic-
ky cokoliv, nejčastěji se však používají různé 
předměty, osobní věci seniora, fotografie, 
vyprávění, ale i vůně, hudba, hmatové a chu-
ťové podněty.

Demence v obrazech Kufr plný vzpomínek
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Od začátku roku 2013 nabízí Institut vzdělá-
vání unikátní seminář Proměny stáří a geron-
tooblek. Gerontooblek byl speciálně vyvinut 
k  tomu, aby simuloval stařecký pohyb se 
všemi omezeními pohybovými, zrakovými 
i sluchovými. Účastníci si tak na vlastním těle 
mohou vyzkoušet, jak se cítí klient, o kterého 
pečují. Seminář je určen všem, kteří pečují 
o seniory v domovech pro seniory a DOZP.
Součástí obleku jsou závaží, ortézy, límce, 
speciální obuv, dále speciální brýle simulují-
cí 6 druhů očních vad, sluchátka se zvukem 
k simulaci sluchových vad a speciální rukavi-
ce, které navodí stařecký třes nebo třes rukou 
způsobený Parkinsonovou nemocí. 

Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují 
služby sociální péče a  sociální poradenství 
osobám nemocným Parkinsonovou nemocí, 
zajišťují jim pomoc, podporu za účelem pre-
vence sociálního vyloučení, pomáhají se za-
jištěním jejich fyzické a  psychické soběstač-
nosti, důstojného prostředí a  zacházení 
a zapojením se v nejvyšší možné míře do běž-
ného života. Seminář je velmi úzce propojený 
s praxí – lektorka má osobní zkušenost s tou-
to nemocí, druhý lektor je odborník z oblasti 
zdravotnictví.

Seminář má za cíl odtabuizovat téma smrti, pomoci pra-
covníkům sociálních služeb, aby se uměli se smrtí vyrov-
nat a aby o ní mohli mluvit nejen s klienty, ale i  jejich 
nejbližšími. 
Pracovníci sociálních služeb, zejména služeb pobyto-
vých, se při své práci často setkávají s umíráním a smrtí. 
Na smrt se nemůže nikdo zcela připravit, nelze se s ní 
smířit ani jí ignorovat, je a bude součástí našich životů, 
je a bude součástí sociální péče. Absolvováním tohoto 
semináře se však můžete na  tento složitý a  psychicky 
náročný proces připravit.

D R Ž E T  N Ě K O H O  Z A  R U K U ,  K D Y Ž  T O  P Ř I J D E .

Celý život nás provázejí 
různá přání. 

Dokážeme slyšet
i to poslední?

Proměny stáří
a gerontooblek

Jak jednat s klienty 
s Parkinsonovou nemocí

Pokojná smrt – akceptace 
a základy komunikace
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Jeho cílem je prostřednictvím odborných 
článků, rozhovorů, příkladů dobré praxe 
a dalších textů pomoci k identifikaci sociální 
práce, jejímu formování, rozvoji a  zvyšování 
její prestiže, umožnit nahlédnout do  všech 
oblastí, kde se sociální práce koná, vytvořit 
platformu pro výměnu zkušeností i  názorů, 
poskytnout informační servis. 

Listy sociální práce tak překračují hranici 
sociálních služeb a  věnují se sociální práci 
také ve  zdravotnictví, justici, školství, sociál-
ně-právní ochraně dětí, veřejné správě atd. 
Listy sociální práce nechtějí být vědeckým, 
resp. akademickým časopisem, ale časopi-
sem pro každodenní praxi sociálních pracov-
níků a všech, kdo se sociální prací přicházejí 
do styku.

Časopis vychází v  České a  Slovenské repub-
lice ve  formátu A4 s  barevnou obálkou 4× 
ročně (v březnu, červnu, září a prosinci). Cena 
jednoho čísla je 49,50 Kč (resp. 2 €). Členové 
Profesního svazu sociálních pracovníků v so-
ciálních službách APSS ČR dostávají časopis 
v rámci členství.

Pro Českou republiku objednávejte na: 
www.send.cz, tel. 777 333 370

Pro Slovenskou republiku objednávejte na:
www.press.sk, tel. +421 02/67201951-53

www.listysp.cz

ODBORNÝ ČASOPIS 
LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Od roku 2013 vydává APSS ČR s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako 
hlavním partnerem a ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv 
a Společností sociálních pracovníků ČR informační a odborný časopis určený 
především sociálním pracovníkům – Listy sociální práce.
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ODBORNÝ ČASOPIS 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vychází desetkrát do  roka v  celobarevném 
formátu A4. Časopis se dostává do  rukou 
téměř 20 tisícům čtenářů z  řad zřizovatelů, 
poskytovatelů a  uživatelů sociálních služeb, 
představitelů veřejné správy, odborníků, stu-
dentů i pedagogů v České republice a na Slo-
vensku.
Je dostupný ve  verzi pro nevidomé a  také 
v elektronické podobě.
Časopis Sociální služby se věnuje všem ty-
pům a druhům sociálních služeb. 

Jeho rubriky přinášejí každý měsíc
mnoho zpráv, informací i nápadů: 
■ informační servis, aktivity APSS ČR
 a aktuality z členských organizací;

■ odborné texty z oblasti sociálních
 služeb, péče a zdravotnictví;
■ problematiku legislativy, ekonomiky,
 řízení a kvality sociálních služeb;
■ vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
 v sociálních službách;
■ rozhovory a reportáže;
■ články o sociálních službách v zahraničí;
■ inspiraci pro aktivizační činnosti;
■ informace o připravovaných 

i realizovaných projektech;
■ příklady dobré praxe poskytovatelů 

sociálních služeb;
■ poradenství;
■ Informace  o moderních technologiích;
■ názory a ohlasy samotných čtenářů aj.

APSS ČR je vydavatelem odborného měsíčníku Sociální služby, který je 
nejrozšířenějším periodikem v oblasti sociálních služeb v České republice. 
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Cena jednoho čísla je 50 Kč nebo 2,3 €
(letní dvojčísla stojí 69 Kč / 3 €).
 
Časopis lze objednat:
■ pro Českou republiku na www.send.cz;
■ pro Slovensko na www.press.sk
 („Časopisy/Odborné časopisy“);
■ elektronickou verzi na www.alza.cz;
■ členské organizace APSS ČR objednávají 

prostřednictvím kanceláře Asociace.

Více informací na:

www.socialnisluzby.eu Vycházíme již 20 let!
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PROFESNÍ SVAZ 
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Profesní svaz naplňuje své cíle 
především těmito formami a nástroji: 
■ rozvojem jednotlivých zdravotnických 

odborností;
■ poskytováním pravidelného bezplatného 

informačního servisu; 
■ podporou výměny informací mezi členy 

svazu;
■ poskytováním vzdělávacích aktivit;
■ vytvářením platformy pro odborné diskuze;
■ vydáváním a distribucí odborných 

stanovisek a periodik.

Členem Profesního svazu může být každá 
fyzická osoba, která je zdravotnickým pracov-
níkem vykonávajícím odbornou činnost v so-
ciálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o  sociálních službách. Členství vzniká podá-
ním přihlášky, uhrazením členského poplat-
ku a potvrzením přihlášky ze strany APSS ČR. 
Roční členský poplatek je stanoven na 390 Kč 
za osobu na kalendářní rok. 

Každý člen svazu má nárok na  informační 
servis, bezplatnou účast na  odborné konfe-
renci ohodnocené kreditními body, bezplat-
né odebírání odborného časopisu a na slevy 
na  produktech a  službách APSS ČR (např. 
účast na vzdělávacích programech, odborné 
publikace, DVD apod.).

Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních 
službách pracuje při APSS ČR od roku 2010. Posláním 
a základním účelem tohoto svazu je napomáhat 
zvyšování odborné a profesní úrovně všech činností 
zdravotnických pracovníků v sociálních službách. 

Členem Profesního svazu může být každá fyzická osoba, 
která je zdravotnickým pracovníkem vykonávajícím 

odbornou činnost v sociálních službách...



I 17 I

2019

PROFESNÍ SVAZ 
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Profesní svaz naplňuje své cíle 
především těmito formami a nástroji: 
■ zabývá  se specifickými potřebami 

sociálních pracovníků v sociálních 
službách;

■ podporuje sociální práci v sociálních 
službách;

■ podporuje sociální práci jako 
plnohodnotnou profesi;

■ poskytuje pravidelný bezplatný informační 
servis; 

■ podporuje výměnu informací mezi členy 
svazu;

■ poskytuje vzdělávací aktivity;
■ vytváří platformy pro odborné diskuze;
■ vydává a distribuuje odborná stanoviska 

a periodika.

Členem Profesního svazu může být každý 
sociální pracovník, který pracuje v kterékoliv 
sociální službě registrované dle zákona o so-
ciálních službách.

Členství vzniká podáním přihlášky, uhraze-
ním členského poplatku a  potvrzením při-
hlášky ze strany APSS ČR. Členský poplatek 
je stanoven na 290 Kč za osobu na kalendářní 
rok. 

Každý člen svazu má nárok na  informační 
servis, bezplatnou účast na  odborné konfe-
renci, bezplatné odebírání odborného ča-
sopisu a  na  slevy na  produktech a  službách 
APSS ČR (vzdělávací programy, odborné pu-
blikace, DVD apod.).

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních 
službách byl založen a schválen Valnou hromadou 
APSS ČR v prosinci 2014. Posláním a základním účelem 
tohoto svazu je napomáhat zvyšování odborné 
a profesní úrovně všech činností sociálních pracovníků 
v sociálních službách. 



APSS ČR

420
členů Profesního svazu 
sociálních pracovníků

20 000
čtenářů časopisu Sociální služby

50 000
osvědčení vydaných účastníkům

vzdělávání od r. 2011

90
zařízení certifikovaných 

systémem Značka kvality  
v sociálních službách

APSS ČR V ČÍSLECH

9 000
výtvarných prací 

zaslaných do Soutěže 
šťastné stáří očima dětí 

od r. 2010

1 133
členských organizací
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50 000
osvědčení vydaných účastníkům

vzdělávání od r. 2011

APSS ČR V ČÍSLECH
2 700

seminářů realizovaných 
Institutem vzdělávání od r. 2011120

akreditovaných vzdělávacích 
programů Institutu vzdělávání 2 514

registrovaných služeb 
členských organizací

1 133
členských organizací

240
členů Profesního svazu 

zdravotnických pracovníků

Uvedená data jsou platná k 21. 9. 2018

2019

11 250
účastníků konferencí 

pořádaných APSS od r. 2015
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ODBORNÉ 
SEKCE APSS ČR

APSS ČR

Odborné sekce mají za cíl především:
■ zprostředkovat výměnu informací, 

zkušeností a příkladů dobré praxe mezi 
poskytovateli sociálních služeb v ČR 
i v zahraničí;

■ zajišťovat odborné vzdělávání, pořádat 
semináře, konference a pravidelná 
setkávání;

■ informovat členy o změnách legislativy 
a změny také iniciovat;

■ přinášet informace o novinkách v oblasti 
poskytování sociálních služeb;

■ podílet se na publikační činností APSS ČR;
■ reflektovat aktuální témata a podporovat 

rozvoj a zkvalitňování poskytovaných 
sociálních služeb.

Při APSS ČR působí odborné sekce poskytovatelů sociálních služeb, které začaly 
postupně vznikat a pracovat na základě specifických potřeb členů asociace:

■ sekce terénních služeb;
■ sekce ambulantních služeb;
■ sekce pro osoby bez domova;
■ sekce adiktologických služeb;
■ sekce péče o ohrožené dítě;

■ sekce služeb pro rodinu;
■ sekce pro náhradní rodinnou péči a SPOD;
■ sekce korporátních poskytovatelů 

sociálních služeb.

Členem odborných sekcí APSS ČR pro terénní a ambulantní 
služby se poskytovatel sociálních služeb stává na základě 
vyplněného a odevzdaného dotazníku, který je k dispozici 
na webových stránkách těchto sekcí nebo u jejich 
viceprezidentů. Členství v ostatních sekcích je  
automatické. Členství ve všech sekcích je zdarma.  
Více informací o činnosti sekcí najdete na webových  
stránkách APSS ČR www.apsscr.cz/Sekce & Svazy.



I 21 I

2018

Při APSS ČR působí expertní týmy a pracovní skupiny.

Expertní Tým APSS ČR pro standardy a inspekce kvality sociálních služeb
Problematika kvality a procesu její kontroly je jednou z důležitých oblastí poskytování sociál-
ních služeb. APSS ČR se prostřednictvím svých zástupců podílí na práci odborných pracovních 
skupin s touto tématikou, a to zejména na úrovni MPSV. Tato pracovní uskupení jsou tvořena 
nejen pracovníky MPSV, ale také dalšími odbornými a tripartitními partnery. Na jednání se tak 
promítají různá stanoviska k dané problematice.
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Expertní tým APSS ČR k dlouhodobé péči
Pracovní skupina k dlouhodobé péči existuje již několik let a vyjadřuje se k zásadním novelám 
či postupům APSS ČR ve věci poskytování a úhrad ošetřovatelské péče v sociálních službách. 

Pracovní skupina pro psychoterapeuty 
Cílem pracovní skupiny je vytvořit platformu pro rozvoj psychoterapie v rámci sociálních slu-
žeb. Vznik pracovní skupiny reaguje na stále se objevující diskuze, zda se v sociálních službách 
psychoterapie dělá, či ne. Pracovní skupina byla etablována v roce 2017 a již uspořádala dva 
odborné kulaté stoly, jejichž prostřednictvím diskutuje o tématech spojených s poskytováním 
psychoterapie klientům sociálních služeb. Předsedou pracovní skupiny je Mgr. Roman Pešek, 
ředitel Terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska NAUTIS z.ú.

Pracovní skupina k materiálně-technickému standardu

Pracovní skupina k transformaci, deinstitucionalizaci
a humanizaci sociálních služeb
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NÁRODNÍ CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
PEČOVATEL/KA ROKU

APSS ČR je  spolu s Diakonií ČCE vyhlašovatelem a organizátorem soutěže 
Národní cena sociálních služeb – Pečovatel/ka roku. Jejím cílem je zviditelnit 
a ocenit práci jednotlivců – pracovníků sociálních služeb, zvýšit prestiž 
a společenské uznání těchto profesí. 

Účelem je podpora pozitivní motivace zaměstnanců v  tomto nelehkém povolání a  jejich pro-
střednictvím pak rozvoj a zvyšování kvality sociálních služeb v České republice. Hlavním kritériem 
soutěže je nadstandardní, inovativní či výjimečný přístup v  každodenní praxi poskytování so- 
ciální služby nebo dlouhodobá, mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně vykonávaná práce. 

Ocenění je vyhlašováno 
v následujících kategoriích: 
■ Pracovník v sociálních službách 
 (pobytových, terénních, ambulantních) 
■ Sociální pracovník
■ Manažer roku

O oceněných každoročně rozhoduje odborná 
nezávislá porota složená ze zástupců vyhla-
šovatelů, zástupců Rady pro rozvoj sociální 
práce a  zástupce Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR. 

„Pracovník v sociálních službách a sociální pra-
covník jsou profese, které jsou náročné, namá-
havé a  kromě pracovního nasazení vyžadují 
i  vnitřní přesvědčení a  odhodlání. Přes jejich 
důležitost není stále ještě těmto skupinám 
pracovníků věnována dostatečná pozornost 
a ocenění, a to nejen finanční, ale i společenské. 
Udělením Národní ceny sociálních služeb – Pe-
čovatelky roku chceme upozornit na  poslání 
a  hlavně zásluhy těchto pracovníků, vyjádřit 
jim vděčnost a obdiv a motivovat je k další práci 
pro ty nejpotřebnější.“ Jiří Horecký

www.pecovatelkaroku.cz

„Přes jejich důležitost není stále ještě těmto skupinám pracovníků 
věnována dostatečná pozornost a ocenění, 

a to nejen finanční, ale i společenské.“ 

Jiří Horecký
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Týden sociálních služeb ČR
APSS ČR organizuje každoročně společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR celorepub-
likový Týden sociálních služeb České republiky. Touto aktivitou upozorňuje širokou veřejnost 
na zvyšování kvality a úrovně sociálních služeb u nás a poukazuje na důležitost a nepostrada-
telnost sociálních služeb v každém moderním a vyspělém státu; s očekávaným demografickým 
vývojem bude úloha sociálních služeb ještě významnější. Týden sociálních služeb nabízí celou 
škálu regionálních i celorepublikových aktivit a doprovodných programů. 

DALŠÍ
AKTIVITY

Výroční kongres poskytovatelů 
sociálních služeb ČR
APSS ČR na podzim pravidelně pořádá dvou-
denní Výroční kongres. Jeho program zahr-
nuje vystoupení představitelů státní správy, 
samosprávy i předních odborníků na sociální 
služby. První den je zakončen galavečerem 
koncipovaným jako poděkování poskytova-
telům sociálních služeb za jejich práci. Druhý 
kongresový den pak účastníkům nabízí jed-
nání odborných sekcí nebo volitelné seminá-
ře a tematické workshopy. Kongresu se vždy 
účastní několik set lidí.

Konference
APSS pořádá a  organizuje odborné konfe-
rence na aktuální témata z oblasti sociálních 
služeb. 
Z těch nejvýznamnějších to byly v roce 
2018 například:
■ Konference pro ředitele a ekonomy  

(leden 2018, Praha) – 382 účastníků

Mediální partneři

Partneři Týdne sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují 

výroční desátý

Ji ž 10 let spolu

8.–14. října 2018

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

 a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují 
výroční desátý

8.–14. října 2018

Týden 
sociálních služeb ČR

Armáda spásy ČR  I  Asociace veřejně prospěšných organizací  I  Česká asociace streetwork  I  Diakonie ČCE  I  Hlavní město Praha  I  Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj  I  Kraj Vysočina  I  Královéhradecký kraj  I  Liberecký kraj  I  Město Prachatice  I  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Olomoucký kraj  I  Pardubický kraj  I  Plzeňský kraj  I  Statutární město Brno  I  Statutární město Ostrava
Středočeský kraj  I  Ústecký kraj  I  Unie zaměstnavatelských svazů ČR
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■ Ochrana práv dětí (březen 2018, Brno)  
– 152 účastníků

■ Dětské skupiny včera, dnes a hlavně zítra 
(květen 2018, Praha) – 115 účastníků

■ Sociální služby v Evropě  
(květen 2018, Mikulov) – 308 účastníků

■ Kvalita sociálně-zdravotních služeb 
(květen 2018, Praha) – 198 účastníků

■ Individuální plánování v práci sociálního 
pracovníka (květen 2018) – 213 účastníků

■ X. výroční kongres poskytovatelů 
sociálních služeb (říjen 2018, Tábor)  
– 675 účastníků

■ Augmentativní a alternativní komunikace 
(říjen 2018, Praha) – 220 účastníků
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ŠŤASTNÉ STÁŘÍ
OČIMA DĚTÍ

APSS ČR

Realizátory projektu jsou APSS ČR, Minister-
stvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Svaz měst 
a obcí ČR a Rada seniorů ČR. Hlavní aktivitou 
tohoto společného projektu je každoroční 
vyhlášení a vyhodnocení celorepublikové vý-
tvarné a fotografické soutěže pro předškolní 
děti a  pro žáky základních škol a  víceletých 
gymnázií ve  věku do  15 let. Ústředním a  je-
diným námětem pro výtvarné a fotografické 
počiny dětí je šťastné stáří, jejich předsta-
vy o  starých lidech a  stárnutí. Každý rok je 
do  soutěže zasláno kolem 1500 děl. Garan-

tem soutěže a předsedou odborné poroty je 
akademický malíř Kristian Kodet. Každý rok je 
v několika kategoriích při slavnostním vyhlá-
šení vítězů oceněno cca 20 dětí. 

Novinkou je od roku 2018 nová kategorie 
Tvoříme společně. Díla v této kategorii jsou 
tvořena přímo dětmi ve  spolupráci se seni-
ory. Mezigenerační propojení, které je jed-
ním z cílů soutěže, tak dostalo nový rozměr. 
Do soutěže se tedy nyní mohou zapojit i soci-
ální služby pro seniory.

Cílem projektu Šťastné stáří očima dětí je 
propojit svět dětí a svět seniorů a podporovat 
seniorský věk jako plnohodnotnou etapu 
lidského života.
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ZNAČKA KVALITY
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

APSS ČR

V systému jsou hodnoceny všechny důležité 
aspekty poskytování sociální služby z pohle-
du uživatele. Cílem je poskytnout uživatelům, 
zájemcům o  službu a  také jejich rodinným 
příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, 
jakou kvalitu mohou od života v daném zaří-
zení očekávat.

Značka kvality:
■ je zaměřena na to, co je kvalitní z pohledu 

uživatele;
■ je od roku 2013 součástí vládního Progra-

mu Česká kvalita, který garantuje objekti-
vitu a nezávislost seriózních značek kvality 
na českém trhu;

■ certifikováno je již téměř 100 služeb

Pro jaké sociální služby 
je certifikace určená:

Domov pro seniory a domov 
se zvláštním režimem
Hodnocené oblasti:
1. Ubytování
2. Stravování
3. Kultura a volný čas
4. Partnerství
5. Péče

Pečovatelská služba
Hodnocené oblasti:
1. Péče, individuální přístup a partnerství
2. Stravování

Ambulantní služby pro osoby 
se zdravotním postižením 
(denní stacionáře, centra denních služeb,
sociálně terapeutické dílny)
Hodnocené oblasti:
1. Prostorové dispozice a personální 
 zajištění služby
2. Podpora integrace uživat. do běžného života
3. Rozvoj individuálních kompetencí
4. Péče a stravování

Proč vstoupit do certifikace 
a získat ocenění:
■ ukázat kvalitu zařízení uživatelům, jejich 

rodinným příslušníkům, zájemcům 
o službu a široké veřejnosti;

■ získat odbornou zpětnou vazbu 
na aktuální stav poskytované péče;

■ zvýšit prestiž své organizace;
■ motivovat pracovníky k neustálému 

zlepšování poskytovaných služeb;
■ získat doporučení, v jakých oblastech  

je možné se dále zlepšovat.

Značka kvality v sociálních službách je od roku 2011 systémem externí certifikace 
zařízení sociálních služeb, který je založen na udělování bodů  
a z něj vycházejícího přidělení hvězdiček.
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Základní principy systému: 
Transparentnost 
Dobrovolnost 
Dostupnost 

Metodika hodnocení
K udělování hvězd dochází jednak na základě 
výsledného hodnocení, jednak na  základě 
dílčích hodnocení v  jednotlivých oblastech. 
Hodnocení je vyjádřeno bodově i procentuál-
ně, s čímž koresponduje škála hvězd od jedné 
do pěti. Celkový počet bodů je rozdělen dle 
váhy hodnocených kritérií v jednotlivých ob-
lastech. Každé hodnocené kritérium má jinou 
bodovou hodnotu dle důležitosti z  pohledu 
uživatele služby. Pokud zařízení v hodnocení 
nedosáhne na bodovou škálu jedné hvězdič-
ky, nelze ho ohodnotit.

Platnost certifikace
Značka kvality je při první certifikaci udě-
lována na  období 3 let od  termínu převzetí 
ocenění v podobě „zlaté“ cedulky, písemných 
certifikátů za  hodnocené dílčí oblasti a  sou-
hrnné hodnotící zprávy. Platnost druhé a kaž-
dé další certifikace trvá 4 roky.

Publicita certifikovaného zařízení
Zařízení oceněné Značkou kvality má mož-
nost prezentovat své kvality prostřednictvím 
tzv. „karty zařízení“ na  webových stránkách 
systému (www.znackakvality.info), zve-
řejněním informací na  portálu Vaše péče  

(www.vasepece.cz), dále v  odborném časo-
pise Sociální služby a převzít ocenění na ga-
lavečeru u příležitosti konání Výročního kon-
gresu poskytovatelů sociálních služeb, který 
každoročně pořádá Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb.

Program Česká kvalita
Značka kvality v  sociálních službách byla 
v roce 2013 zařazena do vládního Programu 
Česká kvalita garantujícího objektivitu a  ne-
závislost značek kvality na českém trhu, a při-
pojila se tak do  seznamu k  dalším 20 regis-
trovaným a prestižním značkám v Programu 
Česká kvalita.

Česká kvalita je program podpory prodeje 
kvalitních výrobků a  poskytování kvalitních 
služeb podporovaný vládou České republiky. 
Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný 
systém, který umožní zviditelnit důvěryhod-
né a nezávislé značky kvality, jež jsou založe-
né na objektivním ověřování kvality výrobků 
nebo služeb třetí stranou. Program Česká 
kvalita je součástí Národní politiky kvality.

Každoročně se v Praze koná Galavečer s Čes-
kou kvalitou spojený s  předáváním nových 
ocenění v  Programu Česká kvalita. Od  roku 
2013 jsou zde mezi dvěma desítkami mimo-
řádně kvalitních produktů a služeb oceňová-
ny i nejlépe hodnocené sociální služby certifi-
kované systémem Značka kvality v sociálních 
službách. 

www.znackakvality.info

Od roku 2019 i na Slovensku.
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Cílem je získat pro zařízení typu domov pro 
seniory a  domov se zvláštním režimem 
odbornou zpětnou vazbu a podpořit posky-
tovatele při realizaci opatření vyplývajících 
z  provedeného šetření. Zároveň tento hod-
notící model usiluje o  osvětu problemati-
ky vedoucí ke  změně přístupu společnosti 
k  tématu smrti a  umírání. Vznik modelu byl 
finančně podpořen společností HARTMANN 
– RICO a. s.

Co je vlastně paliativní péče:
■ Moderní specializovaný koncept péče o lidi 

v závěru života nebo s diagnózou nevyléči-
telné nemoci.

■ Zaměřuje se na snižování utrpení a boles-
ti a mírnění zatěžujících symptomů, hledá 
možnosti a způsoby, jak zajistit kvalitní ži-
vot až do jeho konce.

■ Nedívá se na  člověka pouze z  pohledu tě-
lesně-zdravotnického, ale také se vážně za-
bývá otázkou naplnění jeho psychických, 
sociálních, kulturních a spirituálních potřeb.

■ Podporuje kvalitu, důstojnost, autonomii 
a individuální přístup v péči o nemocného 
nebo umírajícího člověka.

Proč chceme, aby se zvýšila kvalita 
poskytované paliativní péče?
■ Vzdělanější pracovníci jsou zárukou kvalit-

nější péče pro všechny klienty našich člen-
ských zařízení.

■ Nezávislí odborníci prověří dosavadní způ-
sob poskytované péče a upozorní na mož-
né nedostatky.

■ Expertní tým certifikátorů APSS vydá ofici-
ální hodnocení, které bude podkladem pro 
to, aby mohli poskytovatelé ukázat kvalitu 
paliativní péče směrem k veřejnosti.

Služby, které nabízíme:
■ Podpůrné konzultace při zavádění pali-

ativní péče – zahrnuje návštěvu nezávis-
lého odborníka, který poskytne rady a do-
poručení při zavádění konceptu paliativní 
péče v zařízení.

■ Vzdělávání – 4 kurzy po  8 hodinách, je-
jichž zaměření je přizpůsobeno potřebám 
jak sociálních pracovníků a  pracovníků 
v  sociálních službách, tak také zdravotní-
kům a managementu:

V rámci podpory zvyšování kvality služeb v pobytových zařízeních nabízí APSS ČR 
možnost projít nezávislým hodnocením poskytované paliativní péče. Certifikace 
vytvořená na základě švýcarského modelu se zaměřuje na nastavení paliativního 
přístupu v pobytových sociálních službách na úrovni obecné paliativní péče.
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I. kurz: Pokojná smrt – akceptace 
a základy komunikace (8 hodin)
Akreditace: 2015/1190–PC/SP/VP/PP
Příklady z  obsahu kurzu: Pojem smrti 
a  umírání, koncept důstojné a  autonomní 
smrti; jak se vyrovnat se smrtí kolem sebe; jak 
o smrti a umírání mluvit; jak citlivě reagovat 
na potřeby umírajících; základní zásady práce 
s rodinou umírajícího; role rituálů ve zvládání 
smrti

II. kurz: Základy paliativní
péče (8 hodin)
Akreditace: 2014/1469–PC/SP/VP/PP
Příklady z  obsahu kurzu: Objasnění palia-
tivní péče u nás a ve světě včetně stanovení 
limitů pro poskytování péče v  přirozeném 
prostředí; úkoly v  péči o  umírající v  rámci 
multidisciplinárního týmu na udržení co nej-
vyšší míry komfortu klienta v  terminálním 
stádiu; odchylky v  péči o  umírající týkající 
se alternativy ve výživě, v péči o pokožku či 
v  péči o  vyprazdňování, péči o  diskomfort 
klienta; poskytování péče nejen po  stránce 
biologické, ale také v  oblasti psychosociální 
a spirituální.

III. kurz: Paliativní péče 
pro zdravotnické pracovníky (8 hodin)
Příklady z  obsahu kurzu: Organizace palia-
tivní péče; péče o  tělo, zmírňování sympto-
mů; uspokojování biologických potřeb; péče 
o klienta s bolestí a únavou; péče při zmate-
nosti a neklidu; péče o mrtvé tělo.

IV. kurz: Komunikace v péči 
o umírající (8 hodin)
Akreditace: A2017/0018–SP/PC/VP
Příklady z obsahu kurzu: Opakování zásad 
paliativní péče, její cíle, seznámení s prožívá-
ním klientů, s jejich potřebami duševními, so-
ciálními a  duchovními se zaměřením na  ná-
slednou komunikaci; seznámení s  hlavními 
zásadami komunikace, s  jejími podmínkami 
na  straně prostředí, klienta i  pečující osoby, 
přehled nejdůležitějších zásad komunika-
ce přímo s klienty v závěru života; rozebrání 
možností, jak začít rozhovor s umírajícím kli-
entem, jak reagovat na jeho otázky, poznám-
ky ke komunikaci s rodinou klienta a s klien-
tem neschopným standardní komunikace.

■ Certifikace paliativního přístupu – pro-
vedení expertního šetření s  vystavením 
certifikátu kvality poskytované paliativní 
péče – tým certifikátorů APSS navštíví zaří-
zení a na základě unikátní metodiky přidělí 
body za jednotlivé oblasti a vydá závěreč-
né hodnocení.

Příklady hodnocených oblastí:
■ koncepce paliativní péče
■ individuální přístup a péče
■ práva klienta
■ lékařské zajištění
■ spolupráce a zapojení blízkých osob

„Cílem je získat pro zařízení typu domov 
pro seniory a domov se zvláštním režimem 

odbornou zpětnou vazbu a podpořit 
poskytovatele při realizaci opatření 

vyplývajících z provedeného šetření.“
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PROJEKTOVÁ
ČINNOST APSS ČR

APSS ČR

Modification of the educational 
module – E.D.E. certificate for 
providers of long term care for seniors
Evropská komise, Program Erasmus+
Doba realizace projektu:
1. 11. 2018 – 31. 8. 2021
Cílem projektu je zvýšit kvalitu a  prestiž 
vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozmě-
ru jednotného profesního vzdělávání man-
agementu v  sociálních službách na  evrop-
ské úrovni. Na  projektu budou participovat 
organizace z  České republiky, Lucemburska, 
Rumunska a Rakouska. V rámci projektových 
aktivit dojde k obsahové a strukturální modi-
fikaci vzdělávacího programu k  získání cer-
tifikátu pro poskytovatele dlouhodobé 
péče o  seniory, čímž bude umožněno 
jeho šíření zájemcům z  řad evropských 
zemí. Výstupem projektu bude inovova-
ný, flexibilní a na zjištěné potřeby adap-
tovaný modul profesního vzdělávání 
pro management v  sociálních 
službách, který bude zpracován 
formou curicula s  detailním 
popisem vzdělávacích osnov 
a  modulů, včetně obsahu  
e-learningu. 

Přenos zkušeností, znalostí 
a dobré praxe v oblasti péče o seniory
Evropská komise, Program Erasmus+
Doba realizace projektu: 
1. 10. 2017 – 31. 3. 2019
Projekt je zaměřen na  přenos zkušeností 
a dobré praxe vzdělávacích center či institu-
tů v oblasti péče o seniory, zejména o osoby 
s  demencí a  jinými specifickými potřeba-
mi, které jsou určeny pro získání kvalifikace 
a  podporu profesionalizace pracovníků pů-
sobících v pobytových zařízeních. Cílem pro-
jektu je na  základě výměnných odborných 
stáží navzájem reflektovat odlišné nástroje, 
přístupy a  inovace z  oblasti péče o  seniory 

a vzdělávání odborných pracovní-
ků v sociálních službách aplikova-

né v  participujících zemích. V  rámci 
projektu bylo za  tímto účelem vytvo-
řeno partnerství mezi Asociací posky-

tovatelů sociálních služeb České re-
publiky (APSS ČR), Francií (FNAQPA) 

a  Slovinskem (SSZS). Výsledkem 
projektu bude vytvoření sborní-

ku příkladů dobré praxe v  péči 
o  seniory, zejména o  seniory 
s demencí.

APSS ČR je realizátorem či partnerem řady projektů zaměřených na rozvoj 
lidských zdrojů, podporu sociálních služeb a mezinárodní spolupráci.
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Alliance for Inclusive Investment
in Social Care & Support
Evropská komise, Program Erasmus+
Doba realizace projektu:
1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Žadatelem je EASPD; APSS ČR je jedním z 11 
partnerů. Obecným cílem projektu je zavést 
a  rozvíjet znalostní alianci, která poskytuje 
možnosti profesního rozvoje a  vytváří infor-
movanější mezioborovou spolupráci mezi 
soukromými investory, poskytovateli sociál-
ních služeb a  vysokoškolskými institucemi. 
APSS ČR bude přispívat k  tvorbě směrnic 
a  programů, podílet se na  mentorování, pi-
lotní implementaci a  hodnocení dílčích cílů 
projektu. Dále bude organizovat diseminační  
aktivity v ČR a 3. projektový workshop v Praze.

Audity kvality v sociálních službách 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 071
Doba realizace projektu: 
1. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Cílem projektu je prostřednictvím externích 
auditů kvality ověřit a  zhodnotit fungová-
ní organizací poskytujících sociální služby. 
Na  základě získaných výstupů a  doporuče-
ní budou připraveny strategie a  nastaveny 
procesy vedoucí k celkovému rozvoji kvality 
u  auditovaných služeb. Současně bude pro-
věřeno reálné využívání dostupných exter-
ních a interních modelů měření kvality v dal-
ších sociálních službách s  cílem definovat 
jejich přínos a možné využití v jiných zaříze-
ních sociálních služeb.

PESSIS+
Evropská komise, Program zaměstnanost, 
sociální politika a sociální začleňování
Doba realizace projektu:
1. 1. 2018 – 30. 6. 2019
Partneři projektu: 
APSS CR, AWO KREISV, CONACEE, DIESIS, 
ESPD, EPR, EPSU, FSESP, NEXEM, PSIRU, SOLI-
DAR, UNIPSO, VHO
Cílem programu PESSIS+ je posílit pozici 

Federace evropských zaměstnavatelů v  so-
ciálních službách (Federation of Social Em-
ployers) a  podpořit její účast ve  strukturách 
evropského sociálníh dialogu.

Sociální služby odborně 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 071
Doba realizace projektu: 
1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
Hlavním cílem realizace projektu je cel-
kový rozvoj kvality poskytovaných sociál-
ních služeb a sociální práce u poskytovatelů 
sociálních služeb sdružených v  rámci APSS 
ČR. Cíle bude dosaženo prostřednictvím re-
alizace šesti klíčových aktivit. Tyto aktivity se 
zaměřují na  podporu zavádění procesů roz-
voje kvality, metodickou podporu, analýzu 
předpokladů a potřeb odborného personálu 
a také na vzdělávání sociálních pracovníků.

Vzdělávání zaměstnanců 
členských organizací APSS ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 060
Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 30. 1. 2020
Posláním tříletého projektu je prostřed-
nictvím dalšího profesního vzdělávání zvýšit 
úroveň znalostí a  dovedností zaměstnanců 
členských organizací APSS ČR (zaměstnanců 
podniků a  OSVČ), a  zajistit tak soulad jejich 
kvalifikací a  kompetencí s  požadavky na  vy-
konávané pracovní činnosti. Vzdělávání je 
určeno pro zaměstnance ve vedoucích a ma-
nažerských pozicích a dále pro zaměstnance 
zdravotního i technického úseku zapojených 
organizací. Vzdělávání je realizováno v rámci 
celé ČR dle potřebnosti.
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PUBLIKAČNÍ
ČINNOST

APSS ČR

Mezi její produkty patří např. 
publikace Pečovatelská služ-
ba v České republice, Vztah 
člověka a zvířat, Bazální sti-
mulace® pro pečující, tera-
peuty, logopedy a speciální 
pedagogy, Sociální služby 

I  – Užitečné informace pro manažery či 
Když do  života vstoupí demence. V  roce 
2018 vydala, a  na  galavečeru X. výročního 
kongresu poskytovatelů sociálních služeb 
pokřtila, odbornou publikaci Dobrý pěstoun 
– Náhradní rodinná péče v ČR (kolektiv au-
torů), jež je určena pro současné pěstouny, 
zájemce o pěstounství i odbornou veřejnost.

Z dalších materiálů je to např.:
Když do  života vstoupí 
demence aneb Praktický 
průvodce péčí o osoby s de-
mencí nejen v  domácím 
prostředí
Kniha zpracovává téma čti-
vým způsobem z  pohledu 

sociálního, zdravotního, právního, ale i  oby-
čejného lidského. Odpovídá na spoustu otá-
zek, ale další otázky rovněž klade. Nevyhýbá 
se ani problémovým situacím, na které nelze 

najít jednoznačné řešení. Kniha se tak stává 
průvodcem při péči o osoby s demencí. 

Doporučený postup pro 
poskytovatele pobytových 
sociálních služeb – Jednání 
se zájemcem o  pobytovou 
sociální službu
Cílem Doporučeného po-
stupu je ukotvení obecné-

ho postupu jednání se zájemcem o  službu 
s  ohledem na  současné trendy poskytování 
sociálních služeb, osvědčenou dobrou praxi, 
kvalitu procesu, zhoršující se zdravotní stav 
zájemců o  pobytovou službu a  různost po-
skytovatelů.

E-shop
APSS ČR nabízí ve  svém internetovém ob-
chodě kromě vlastních publikací také tituly 
od  jiných vydavatelů – knihy s  odbornou 
tématikou sociálních služeb, zdravotnictví, 
neziskového sektoru, speciální pedagogiky, 
řízení organizací, supervize, personalisti-
ky a  mnoho dalších produktů pro odvětví 
sociálních služeb. Přístup k  e-shopu je přes 
menu „Nabízíme“ na  webových stránkách 
Asociace.

kolektiv autorů

Dobrý pěstoun

APSS ČR se aktivně zabývá publikační činností. Vedle časopisů Sociální služby 
a Listy sociální práce vydává také odbornou literaturu.



Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.
Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Tel., fax: +420 381 213 332, e-mail: apsscr@apsscr.cz
IČ: 60445831, DIČ: CZ60445831

datová schránka: 6c63cgd

Kontaktní osoba   Telefon   Email
prezident   +420 381 213 332  prezident@apsscr.cz
výkonná ředitelka    +420 725 392 749  reditelka@apsscr.cz
asistentka výkonné ředitelky  +420 720 132 096  asistentka@apsscr.cz 
tajemnice   +420 601 320 451  tajemnice@apsscr.cz
administrativní pracovnice  +420 725 976 475  administrativnipracovnik@
       apsscr.cz 
šéfredaktorka    +420 607 056 221  sefredaktor@apsscr.cz
redakce    +420 725 345 575  redakce@apsscr.cz
Institut vzdělávání   +420 724 940 126  institut@apsscr.cz
administrace IVA (kurzy na klíč) +420 607 056 211  administrativa@apsscr.cz
administrace IVA (otevřené kurzy) +420 607 022 032  kurzy@apsscr.cz
metodička nových vzděl. programů +420 606 741 110  0212anta@seznam.cz
projekty     +420 601 158 095  projekty@apsscr.cz
ředitel odborných sekcí   +420 608 227 367  koordinator@apsscr.cz
marketing   +420 725 345 575  marketing@apsscr.cz
hlavní účetní   +420 724 070 851  hlavniucetni@apsscr.cz

www.apsscr.cz

www.socialnisluzby.eu   I  www.listysp.cz   I  www.institutvzdelavani.cz
www.znackakvality.info   I  www.registrodborniku.cz   I  www.pecovatelkaroku.cz

www.paliativnipece.eu   I  www.tyden-socialnich-sluzeb.cz   I  www.stastne-stari.cz

Facebook: APSS ČR a časopis Sociální služby
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