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Tisková zpráva: 

 

Právě vychází unikátní publikace Pečovatelská služba v České republice 
 
Tábor 1. 9. 2010  

 

Do rukou poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků veřejné správy, odborníků, studentů a 

dalších zainteresovaných subjektů v těchto dnech míří svým obsahem, počtem autorů i 

rozsahem zcela ojedinělá odborná publikace „Pečovatelská služba v České republice“. 

Slavnostní „křest“ knihy proběhne na galavečeru u příležitosti konání 2. Výročního kongresu 

poskytovatelů sociálních služeb ČR ve čtvrtek 7. října 2010 v táborském hotelu Palcát. Její 

distribuce zájemcům však začíná již dnes. 

 

Více než 30 autorů, odborníků z oblasti teorie i praxe sociální péče, se na 432 stranách zabývá 

historií, současným stavem, legislativou, financováním, prognózami či eticko-filozofickými 

aspekty terénních služeb sociální péče a jejím praktickým fungováním.  

 

Součástí knihy je také prezentace některých konkrétních projektů, seznámení s podobou 

pečovatelské služby v Rakousku, s odpověďmi Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na 

dotazy poskytovatelů pečovatelské služby a s názory několika významných osobností. 

 

Knihu vydává za velmi příznivou cenu největší tuzemské profesní sdružení subjektů 

poskytujících sociální služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, na 

jejíž adrese a elektronických kontaktech je možno knihu také objednat. 

 

„Vydávaná publikace je v mnohém inspirativní také pro nás, komunální zastupitele. 

Umožňuje nám uvědomit si, že sociální služby pro seniory a lidi s postižením by měly být 

nedílnou součástí naší komunální aktivity.“ 
Ing. Oldřich Vlasák, 

poslanec Evropského parlamentu, předseda Svazu měst a obcí ČR 
 

„Záměrem vydavatele této knihy je přinést ucelený pohled na složitou problematiku terénních 

služeb sociální péče, resp. pečovatelské služby. Je naším přáním, aby jejím zaměstnancům 

byla kniha pomocí v náročné práci, pomohla zvednout její prestiž a tím přispěla i k rozvoji 

pečovatelské služby jako takové.“ 
Ing. Jiří Horecký, B. A. (Hons),  

prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  

 

 

Zdeněk Kašpárek 
PR specialista a šéfredaktor časopisu "Sociální služby" 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 

sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 


