
 

 

Konference Sociální pé če v pobytových za řízeních v ČR a Rakousku    
 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR se stala úspěšným realizátorem projektu s názvem 
„Konference Sociální péče v pobytových zařízeních v ČR a Rakousku“, který byl podpořen z Fondu 
malých projektů Jižní Čechy/Dolní Rakousko/Horní Rakousko v rámci Operačního programu Cíl 3 - 
Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, prioritní osa 1 - Socio-
ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how.  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z p rost ředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. 
 
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.12.2009 

Datum ukončení realizace projektu: 31.5.2010 
 

Projekt „Konference Sociální péče v pobytových zařízeních v ČR a Rakousku“ s hlavním záměrem 
rozvoje přeshraniční spolupráce a zintenzivnění přeshraniční výměny zkušeností a praktických 
dovedností poskytovatelů pobytových sociálních služeb v ČR a Rakousku je realizován po dobu 6 
měsíců. Obecným posláním projektu je rozvoj přeshraniční spolupráce jednotlivých pobytových 
zařízení sociálních služeb a výměna know-how v rámci poskytování sociálních služeb. 

 

Partner projektu: 
Partnerem přeshraničního projektu se stala rakouská asociace ARGE der Heime in 
Niederösterreich , jež je součástí celorakouské asociace poskytovatelů sociálních služeb 
Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs. Rakouská asociace i česká asociace APSS ČR 
jsou členem evropské asociace E.D.E. Projektoví partneři se v rámci projektu společně podíleli na 
přípravě, realizaci i financování projektu. 

 

Cílové skupiny projektu : 

• manažeři pobytových zařízení sociálních služeb v Jihočeském kraji, Vysočině a Jihomoravském 
kraji  

• manažeři sociálních zařízení v Dolním a Horním Rakousku 

 

Hlavní cíle projektu : 

• rozvíjet sociální integraci v příhraničních oblastech ČR a Rakouska  

• uspořádat společnou česko - rakouskou konferenci o systému sociálních služeb v ČR a 
Rakousku  

• propojit manažery pobytových zařízení sociálních služeb v ČR a Rakousku a vytvořit východiska 
pro vznik bilaterálních aktivit mezi sociálními institucemi     

• výměna dobré praxe  

 

Pro dosažení stanovených cílů projektu byla uspořádána dvoudenní konference o systému sociálních 
služeb v jednotlivých zemích, která se uskutečnila ve dnech 18.3. – 19.3.2010 v Táboře za účasti cca 
60 manažerů a zástupců příhraničních pobytových zařízení sociálních služeb z ČR, 60 představitelů 
zařízení z Horního a Dolního Rakouska, zástupců státní správy a odborníků z obou zemí. 
V jednotlivých odborných příspěvcích zástupci obou zemí představili své systémy sociální péče a 
uvedli zásadní rozdíly v jejich struktuře a financování, stejně jako odlišné požadavky na vzdělání 
pracovníků.  



 
Výstupem konference je dvojjazyčný odborný sborník, který shrne význam konference, představí 
příklady dobré praxe a trendy rozvoje poskytování sociálních služeb v budoucnosti. 

 

Realizace projektu se stala základem pro navazující spolupráci Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb na české straně a Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs na rakouské straně, 
která spočívá v prohloubení a upevnění vzájemných vztahů a navázání bilaterálních kontaktů mezi 
jednotlivými sociálními zařízeními. V současné době se za tímto účelem připravuje nový projekt 
v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 – 
2013, který je zaměřen na zkvalitnění sociálních služeb a péče poskytovaných v domovech pro 
seniory z příhraničních projektových oblastí ČR a Rakouska. 

 


