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Tisková zpráva: 
 
 
20. výročí založení APSS ČR na stránkách časopisu Sociální služby 
 
Tábor 19. 9. 2011  
 
V pondělí 19. 9. 2011 vyšlo po letní přestávce nové číslo časopisu Sociální služby, které se na 
svých stránkách tentokrát věnuje především 20. výročí založení Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR (APSS ČR). Deset stran rozšířeného 64stránkového vydání je věnováno 
informacím, zkušenostem a rozhovorům, které čtenářům nabízejí ucelený pohled na vznik a 
vývoj organizace, která se ze skromných začátků vyvinula do podoby největšího profesního 
sdružení zastřešujícího v současné době v tomto segmentu téměř 900 organizací poskytujících 
na 2000 registrovaných sociálních služeb a disponujícího řadou mezinárodních kontaktů a 
projektů. APSS ČR je členem několika evropských struktur a její zástupci pracují v mnoha 
odborných platformách, týmech a komisích, kde přispívají k rozvoji sociálních služeb v ČR.  
 
Zářijové vydání časopisu Sociální služby jako vždy přináší také řadu reportáží, rad či 
informací o dění v sociální sféře. Mimo jiné referuje o konferenci, která se týkala 
problematiky infantilizace a nálepkování uživatelů sociálních služeb, o slavnostním předání 
certifikátů kvality prvním domovům pro seniory, o soutěžní výstavě Šikovné ruce našich 
seniorů či netradičnímu sponzoringu sociální služby ze strany motorkářského klubu.  Odborné 
články se tentokrát věnují např. problematice ageismu ve zdravotnictví a sociálních službách, 
sexuálnímu zneužívání na pracovišti, logopedii, představení metody snoezelen, manažerským 
dovednostem aj. Více informací o časopisu Sociální služby naleznete na 
www.socialnisluzby.eu, aktuální informace o APSS ČR a jejích právě probíhajících aktivitách 
na www.apsscr.cz.  
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 


