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Tisková zpráva: 

Právě vychází březnové číslo časopisu Sociální služby 
 

Tábor 20. 3. 2012 

Březnové vydání odborného měsíčníku Sociální služby přináší formou reportáže a rozhovoru 
s ředitelkou Sociálních služeb Chomutov Alenou Tölgovou a vedoucí střediska Domov pro 
seniory Písečná Soňou Suchomelovou pohled na efektivní využití evropského modelu měření 
a zvyšování kvality domovů pro seniory E-Qalin. Právě v Chomutově se tento systém velmi 
dobře ujal a průběžně přináší dobré výsledky. 

Problematice přechodu agend nepojistných sociálních dávek z obcí na Úřad práce je 
věnována anketa, ve které tuto část sociální reformy hodnotí členové Parlamentu ČR 
(Kohoutová, Škromach), ale také respondenti z řad poskytovatelů sociálních služeb a 
pracovníků MPSV, resp. ÚP. 
Několik článků se zabývá otázkami souvisejícími s vnímáním osob s poruchami 
komunikace: využití alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách 
(Furmaníková), problematikou hluchoslepoty (Pačesová) či tranzitním programem pro 
neslyšící (Horáková). 

Březnové vydání dále otevírá seriál Marcely Hauke o etických dilematech v sociálních 
službách, se kterým koresponduje článek slovenské autorky Daniely Majerčákové o vztahu 
etiky a managementu. Okénko do světa přináší vhled do systému sociálních služeb ve 
Švýcarsku (Humečková).  K dalším odborným textům čísla patří článek Lucie Vidovićové 
prezentující dílčí výsledky projektu „Stáří v prostoru“ týkající se problematiky pádů seniorů, 
pohled na změny zákona o dobrovolnické službě (Černá) či pokračování tématu o syndromu 
fragilního X chromozomu (Beránková). Ani tentokrát nechybí pravidelná právní poradna, 
oblíbené Střípky z domova, rubrika „Pro inspiraci“ a řada dalších užitečných informací. 

 
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. 
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