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Právě vychází poslední letošní číslo časopisu Sociální služby 
 

Tábor 19. 12. 2011 

Právě vychází poslední letošní číslo odborného měsíčníku Sociální sluţby. Ve dvou článcích 

se věnuje tématu často opomíjených spirituálních, resp. duchovních potřeb člověka. Autoři 

těchto příspěvků (Štojdl, Třinecký) definují obecnou podstatu této problematiky a zaměřují se 

i na specifické cílové skupiny, kterým jsou sociální sluţby poskytovány.  

Potřebám managementu poskytovatelů a zřizovatelů sociálních sluţeb jsou určeny články o 

pracovním prostředí a jeho vlivu na pracovníky (Stibalová), hospodaření s energiemi (Novák), 

úskalí PR v segmentu sociálních sluţeb (Kazelleová) a 4. díl seriálu o hodnocení zaměstnanců 

(Herman). Především čtenářům na Slovensku je určen příspěvek o determinantech 

ovlivňujících kvalitu ţivota seniorů v SR (Hlavačková). 

Okénko do světa se věnuje struktuře a principům poskytování paliativní a hospicové péče 

v Rakousku (Procházková). Pravidelná rubrika Kanceláře veřejného ochránce práv se 

tentokrát zabývá otázkou vhodnosti a moţných pochybeních při volání záchranné sluţby 

uţivatelům sociálních sluţeb, stránka vyhrazená MPSV informuje o síťování sociálních sluţeb 

v rámci Individuálního projektu MPSV Podpora procesů v sociálních sluţbách. V právní 

poradně odpovídá dr. Hort na dotaz týkající se stravovací povinnosti pracovníků sociálních 

sluţeb podílejících se na přípravě a výdeji jídel. 

 Reportáţe časopisu v tomto vydání referují o národních konferencích poskytovatelů 

hospicové paliativní péče a zájemců a pracovníků zapojených do konceptu smyslové 

aktivizace pro seniory, o konferenci Ţivot v komunitě podporující transformaci sociálních 

sluţeb pro lidi s postiţením a kaţdoroční dvoudenní konferenci SENIOR LIVING. Zvláštní 

pozornost je pak věnována IV. národnímu kongresu Bazální stimulace, který proběhl 10. a 11. 

listopadu v Táboře. Jako vţdy v čísle naleznete něco pro inspiraci při aktivizačních činnostech 

s uţivateli sluţeb, okénko asociace Sport pro všechny, krátké zprávy o událostech v zařízeních 

jednotlivých poskytovatelů a další aktuální informace a články.  

 

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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