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V Táboře se konal již III. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR 
 
Tábor 14. 10. 2011 

 
V Táboře dnes skončil v pořadí již III. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
Dvoudenní setkání poskytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb, odborníků, politiků a 
představitelů veřejné správy z celé ČR se za účasti prezidentů partnerských asociací ze 
Slovenska a Estonska konal ve dnech 13. a 14. října v táborském Hotelu Palcát a prostorách 
Jihočeské univerzity pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka a hejtmana 
Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. Výroční kongres byl již tradičně součástí Týdne sociálních 
služeb ČR, projektu vyhlašovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). 

Čtvrteční program kongresu nabídl na šesti stům účastníků řadu odborných příspěvků, které se 
tentokrát věnovaly především problematice sociální a zdravotní reformy a jejich dopadu na 
poskytování sociálních služeb a činnost státní správy i samosprávy. Mezi další témata 
kongresu patřilo např. poskytování sociálních služeb neziskovým sektorem, naplňování práv 
osob se zdravotním postižením, aktuální situace v paliativní péči, Bazální stimulace nebo 
specifika poskytování sociálních služeb na Slovensku a v Estonsku. 
 
Galavečer, který zakončil první jednací den kongresu, obsahoval mimo jiné slavnostní předání 
certifikátů „Značka kvality v sociálních službách“ 3 domovům pro seniory (Zdravotně sociální 
služby Turnov, Sociální služby Lanškroun a domov Zlaté Slunce z Ostravy) a vyhlášení 
výsledků 1. ročníku soutěže „Národní cena APSS ČR – pracovník sociálních služeb“. První 
místo v kategorii „Sociální pracovník roku 2011“ získal na základě rozhodnutí odborné poroty 
Martin Holub z Domova Pístina (Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec), v kategorii 
„Pracovník v sociálních službách roku 2011“ zvítězila Marta Martinátová z Domova Odry. 
Zvláštní ocenění „Za přínos v sociálních službách“ na galavečeru obdržel náměstek 
generálního ředitele Úřadu práce ČR, donedávna ředitel odboru sociálních služeb a sociálního 
začleňování MPSV Martin Žárský. 
 
Druhý den kongresu přinesl účastníkům setkání v 6 odborných sekcích a pracovních 
workshopech (ekonomicko-provozní, sociální, zdravotní, terénní služby, dobrovolnictví 
v sociálních službách a projekt E-Qalin), na kterých probíhaly intenzivní diskuse odrážející 
mnohé z problémů, se kterými se poskytovatelé sociálních služeb potýkají ve své každodenní 
praxi. 
 
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. 

 
 
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s., je členem:  
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