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V Paláci Charitas proběhla první konference pro církevní poskytovatele 
sociálních služeb 

 
Tábor 30. 11. 2011 

V úterý 29. listopadu proběhla v pražském Paláci Charitas další z letošních odborných 
konferencí pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, největším profesním 
sdružením v segmentu sociálních služeb zastřešujícím cca 900 členských organizací 
s přibližně 2000 registrovanými službami. Poprvé byla odborná konference speciálně určena 
církevním poskytovatelům sociálních služeb z celé České republiky.  

Konferenční program nabídl osmi desítkám účastníků představení historie, zásad a současné 
činnosti největších tuzemských církevních poskytovatelů sociálních služeb (Charita ČR, 
Diakonie ČCE, Slezská diakonie, Armáda spásy), představení sdružení ADRA, které mnohým 
poskytovatelům sociálních služeb zajišťuje dobrovolnickou činnost, a Židovské obce v Praze. 
Vedle prezentací jednotlivých subjektů na konferenci zazněla řada odborných témat: 
křesťanský pohled na člověka jako východisko kvality sociálních služeb, podpora etických 
hodnot, základní principy při doprovázení umírajících, vedení duchovních programů a služby 
v domovech pro seniory, principy dobrovolnictví v prostředí sociálních služeb, specifická péče 
o seniory přeživší holocaust či křesťanské aspekty služby lidem bez domova. Část konference 
byla věnována také ekonomickým otázkám spojeným s působením nestátních neziskových 
organizací (NNO), které jsou nejpočetnějšími poskytovateli a nezastupitelným jevem 
především v segmentu služeb sociální prevence. Možná řešení tíživé finanční situace, se 
kterou se NNO potýkají ještě více než např. organizace příspěvkové, byla konstatována 
např. v oblasti lepšího využívání příspěvku na péči, uvolnění „zastropování“ úhrad za sociální 
služby, solidarity rodin uživatelů služeb při řešení nedoplatků, podpory sociálního podnikání, 
definování finančních standardů jednotlivých typů sociálních služeb či zvyšování podílu 
veřejných zakázek namísto dotací.  

Na konferenci bylo opakovaně konstatováno specifické postavení církevních poskytovatelů 
dané jednak důrazem na naplňování nejen biologických, psychických a sociálních potřeb 
uživatelů sociálních služeb, ale také jejich potřeb duchovních, jednak důrazem na biblické 
etické hodnoty aplikované jak do vztahů s uživateli služeb, tak do vzájemných vztahů mezi 
pracovníky. Několikrát zaznělo, že poskytování sociálních služeb křesťanskými organizacemi 
není samo o sobě zárukou služeb kvalitnějších; kvalita vždy vyplývá teprve z jednání a postojů 
každého jednotlivého pracovníka příslušného poskytovatele. Mottem konference i každodenní 
péče církevních poskytovatelů by se tak mohla stát slova Matky Terezy: „Neměli bychom si 
namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou.“ 
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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. 
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