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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je členem: 

 

 

 

Členské poplatky pro r. 2017 
 

Členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb se může stát organizace registrovaná dle zákona č. 
108/2006 Sb. nebo/a její organizační jednotka (např. více domovů pro seniory s jedním IČ nebo domov pro 
seniory a pečovatelská služba s jedním IČ, přičemž z každého členství vyplývají stejně plnohodnotné finanční a 
další výhody). 
 

Základní členství          3 900 Kč 

Zejména zahrnuje: 

 zasílání 3 výtisků každého čísla odborného časopisu Sociální služby (celkem 30 výtisků za 
rok), úhrada za 1. výtisk časopisu Sociální služby činí 230 (včetně DPH), 2. výtisk 
časopisu je za roční předplatné pouze 10 Kč (včetně DPH), 3. výtisk časopisu je za roční 
předplatné pouze 10 Kč (včetně DPH). Oprávnění k předplacení dalších čísel časopisu za 
cenu sníženou o 30 %; 

 slevu na účastnických poplatcích na odborné konference dle ceníku; 

 slevu 100 Kč na každé DVD se záznamem odborné konference; 

 slevu na ostatních produktech APSS ČR (software, knihy, apod.); 

 přístupové heslo na Intranet Asociace; 

 možnost čerpání finančního příspěvku z rozpočtu krajské organizace pro podporu akcí pro 
uživatele sociálních služeb; 

 účast na vzdělávacích programech, konferencích jednotlivých krajských organizací a možnost 
účasti na zasedání krajských organizací; 

 v případě vstupu do APSS ČR v jednotlivých měsících roku je účtována alikvotní část 
členského poplatku. 
 

 Rozšířené členství – dobrovolné**       6 400 Kč 

Zejména zahrnuje: 

 zasílání 5 výtisků každého čísla odborného časopisu Sociální služby (celkem 50 výtisků za 

rok), úhrada za 1. výtisk časopisu Sociální služby činí 230 (včetně DPH), 2. výtisk časopisu je za 

roční předplatné pouze 10 Kč (včetně DPH), 3. výtisk časopisu je za roční předplatné pouze 10 
Kč (včetně DPH), 4. výtisk časopisu je za roční předplatné pouze 10 Kč (včetně DPH), 5. výtisk 
časopisu je za roční předplatné pouze 10 Kč (včetně DPH). Oprávnění k předplacení dalších 
čísel časopisu za cenu sníženou o 30 %; 

 slevu na účastnických poplatcích na odborné konference dle ceníku; 

 sleva 150 Kč na každé DVD se záznamem odborné konference; 

 slevy na ostatních produktech APSS ČR (software, knihy, apod.); 

 přístupové heslo na Intranet Asociace; 

 možnost čerpání finančního příspěvku z rozpočtu krajské organizace pro podporu akcí pro 
uživatele sociálních služeb; 

 účast na vzdělávacích programech, konferencích jednotlivých krajských organizací a možnost 
účasti na zasedání krajských organizací; 

 přednostní nabídka účasti na zahraničních exkurzích; 

 v případě vstupu do APSS ČR v jednotlivých měsících roku je účtována alikvotní část 
členského poplatku. 

** povinné pro zařízení, které má registrováno 5 a více služeb a má pouze jedno základní členství, ostatní členské organizace 

se mohou dobrovolně rozhodnout pro rozšířené členství. 
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je členem: 

 

 

 

 Snížené členství              2 900 Kč  

 pouze u organizací s 20 a méně přepočtenými úvazky;  

 u tohoto členství se nevrací 700 Kč do rozpočtu krajů, tento člen není oprávněn čerpat 
finanční příspěvek na pořádané akce;  

 zasílání 2 výtisků každého čísla časopisu Sociální služby (celkem 20 výtisků za rok), 
úhrada za 1. výtisk časopisu Sociální služby činí 230 (včetně DPH), 2. výtisk časopisu je za 
roční předplatné pouze 10 Kč (včetně DPH). Oprávnění k předplacení dalších čísel časopisu 
za cenu sníženou o 30 %; 

 slevu na účastnických poplatcích na odborné konference dle ceníku; 

 přístupové heslo na Intranet Asociace 

 slevu 100 Kč na každé DVD se záznamem odborné konference; 

 slevu na ostatních produktech APSS ČR (software, knihy, apod.); 

 v případě vstupu do APSS ČR v jednotlivých měsících roku je účtována alikvotní část 
členského poplatku. 

 

Minimální členství          1 990 Kč  

 pouze u organizací s 10 a méně přepočtenými úvazky; 

 u tohoto členství se nevrací 700 Kč do rozpočtu krajů, tento člen není oprávněn čerpat 
finanční příspěvek na pořádané akce; 

 člen dostává 1 výtisk každého čísla časopisu Sociální služby (celkem 10 výtisků za rok), 
úhrada za 1. výtisk časopisu Sociální služby činí 230 (včetně DPH).  Oprávnění k předplacení 
dalších čísel časopisu za cenu sníženou o 30 %; 

 slevu na účastnických poplatcích na odborné konference dle ceníku; 

 přístupové heslo na Intranet Asociace; 

 slevu 100 Kč na každé DVD se záznamem odborné konference; 

 slevu na ostatních produktech APSS ČR (software, knihy, apod.); 

 v případě vstupu do APSS ČR v jednotlivých měsících roku je účtována alikvotní část 
členského poplatku. 

 

Přidružené členství          2 000 Kč 

 pro organizace a fyzické osob, které nesplňují podmínky řádného členství; 

 o přidruženém členství rozhoduje v souladu se stanovami APSS ŠR prezidium APSS ČR; 

 částka se alikvotně se nedělí – pouze celoroční členství; 

 přidružený člen dostává zdarma 1 výtisk každého čísla časopisu Sociální služby (celkem 10 
výtisků za rok); 

 slevu 100 Kč na každé DVD se záznamem odborné konference; 

 slevu na ostatních produktech APSS ČR (software, knihy, apod.); 

 přístupové heslo na Intranet Asociace. 
 
 
APSS ČR přispívá na činnost krajských organizací částkou 700 Kč za každého člena se 
základním nebo rozšířeným členstvím. 
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je členem: 

 

 

Ceník pro účast na konferencích 
Cena se odvíjí od typu členství v APSS ČR 

 
 
ZÁKLADNÍ, SNÍŽENÉ, MINIMÁLNÍ ČLENSTVÍ 
 

Počet přihlášených Cena 
1. účastník 100,- Kč 
2. účastník 350,- Kč 
3. účastník 550,- Kč 
4. účastník 900,- Kč 
5. účastník 990,- Kč 

 
 
ROZŠÍŘENÉ ČLENSTVÍ 
 

Počet přihlášených Cena 
1. účastník 100,- Kč 
2. účastník 250,- Kč 
3. účastník 450,- Kč 
4. účastník 700,- Kč 

5. účastník 900,- Kč 

6. účastník 990,- Kč 
 
 
PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ 
 

Počet přihlášených Cena 
1. účastník 200,- Kč 
2. účastník 990,- Kč 

 
 
NEČLEN 
 

Počet přihlášených Cena 
každý účastník 990,- Kč 
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