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Tisková zpráva: 

Právě vychází letní dvojčíslo časopisu Sociální služby 
 

Tábor 20. 6. 2012 

Ústředním tématem právě vycházejícího dvojčísla časopisu Sociální služby je dosavadní 
průběh spolupráce českých a švýcarských partnerů v rámci projektu „Přenos know-how a 
dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory“. Kromě představení vlastního projektu, tezí 
švýcarské Charty občanské společnosti Pro důstojné zacházení se staršími lidmi a reportáže 
z nedávné průhonické konference zaměřené na poskytování sociálních služeb pro seniory ve 
Švýcarsku časopis nabízí také zhodnocení česko-švýcarské spolupráce zástupci partnerských 
subjektů včele s panem André Reglim, velvyslancem Švýcarské konfederace v ČR.  

Pod titulkem „Nelze se donekonečna spoléhat na stát“ Sociální služby přináší odpovědi 
ministra práce a sociálních věcí na otázky týkající se sociálních reforem, veřejné služby či 
financování sociálních služeb. Jaromír Drábek také reaguje na některé připomínky veřejného 
ochránce práv a konstatuje nutnost nepopulárních opatření nejen v ČR, ale celé Evropě. 

Nově se na stránkách Sociálních služeb otvírá seriál věnovaný historii a současnému stavu 
sportu osob s intelektovým postižením zpracovaný docentem Pavlem Tilingrem z Fakulty 
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Časopis dále přináší mj. reportáž z  turnaje 
fotbalové ligy postižených osob SENI CUP 2012, články o řešení agresivních stavů klientů 
v zařízení sociálních služeb na Slovensku a o rodičovství sociálně či zdravotně 
znevýhodněných párů, představení poslání, cílů a aktivit Evropského roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity 2012, příspěvky k etice a péči z pohledu církevních poskytovatelů 
sociálních služeb, závěrečné části seriálů o aromaterapii, problematice hluchoslepoty či 
tísňové péči aj. Nechybí ani řada dalších užitečných informací a článků i krátkých příspěvků 
ze života poskytovatelů sociálních služeb a jejich klientů.  

 
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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