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Poskytovatelům sociálních služeb a především pracovníkům v přímé péči je určena kniha 

„Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách“, kterou právě 

vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR). 

Jak uvádí prezident APSS ČR Jiří Horecký, „pojmy jako individuální plánování a klíčový 

pracovník se již staly jakýmsi synonymem zákona o sociálních službách a změny celého 

systému poskytování sociálních služeb od roku 2007.“ Cílem knihy je problematiku tvoření 

individuálních plánů s uživateli sociálních služeb zobrazit z různých úhlů pohledu a pomoci 

odstranit některé nejasnosti. 

Kolektiv 13 autorů na 276 stranách formátu A5 otevírá danou problematiku jak z hlediska 

platné legislativy či problematiky lidských práv, tak i v kontextu institutu inspekcí či 

supervizí. Především pak poskytuje čtenářům praktické rady, jak při tvorbě individuálních 

plánů postupovat a dosáhnout stavu, kdy tento proces nebude pouze formálním naplněním 

zákonné povinnosti, ale užitečným nástrojem vedoucím ke zkvalitnění životů uživatelů 

sociálních služeb. Azylové domy, kontaktní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

v knize naleznou také kapitoly věnované specifikům individuálního plánování v těchto typech 

sociálních služeb. Užitečné informace čtenáři objeví také v přílohách knihy, které tvoří např. 

přehledný slovníček pojmů, orientační členění sociálních služeb v ČR, ankety 

k problematickým, hojně diskutovaným momentům individuálního plánování aj. 

Kniha v pevné vazbě vychází v nákladu 3000 kusů a lze ji objednat na adrese APSS ČR nebo 

na emailu ucetni@apsscr.cz. Cena knihy je 250 Kč, pro členské organizace APSS ČR je 

k dispozici za 150 Kč. 

 

Zdeněk Kašpárek 
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu "Sociální služby" 

sefredaktor@apsscr.cz, tel. 606 832 551 

 

 

 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 

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


