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Tisková zpráva: 

Inspekce v roce 2012 hlavním tématem březnového čísla časopisu Sociální 
služby 
 

Tábor 20. 3. 2013 

Od 1. ledna 2012 je realizace inspekcí kvality sociálních služeb v kompetenci Úřadu práce 
ČR. S touto změnou byla spojena některá očekávání poskytovatelů sociálních služeb, 
především pokud jde o objektivitu a garanci jednotného postupu i odborné erudice 
inspekčních týmů. Zda a do jaké míry se tato očekávání naplnila, je hlavním tématem 
březnového vydání časopisu Sociální služby, které obsahuje pohled generálního ředitelství 
ÚP i několika inspektorů a poskytovatelů sociálních služeb, kteří v novém režimu inspekci 
absolvovali. 

Premiéře konceptu Bazální stimulace na Ukrajině se věnuje článek jednatelky Institutu 
Bazální stimulace a viceprezidentky asociace mezinárodně akreditovaných lektorů PALMA 
Karolíny Friedlové, která do Ústavu sociální péče ve Vilšanech tento koncept přivezla a 
realizovala zde první základní kurz BS v zemi. 

Podnikatelský příběh majitelky společnosti Centrin CZ Heleny Bednářové, která v nedávné 
době obdržela za své podnikatelské aktivity v sociálních službách dvě prestižní ocenění, 
přibližuje časopis formou rozhovoru o cestě vedoucí k těmto úspěchům, překážkách na ní i 
výzvách směrem do budoucna. 

Další články březnového čísla se věnují např. projektu stáží jihočeských studentů středních 
zdravotnických škol v dolnorakouských domovech pro seniory (P. Kulveitová, Z. Kašpárek), 
problematice stresorů v sociální práci (V. Mrázová), faktorům, které je nutné brát v úvahu při 
budování multisenzorické místnosti (J. Hrčová), odbornému sociálnímu poradenství pro 
onkologicky nemocné (Š. Slavíková) či významu posudku lékaře při jednání se zájemcem o 
pobytovou sociální službu (A. Hradilová).  

Časopis tentokrát přináší také devět stran zabývajících se transformací pobytových zařízení 
sociální péče a jako vždy nechybí ani něco pro inspiraci při aktivizaci uživatelů služeb, 
spotřebitelské okénko, „střípky“ z událostí u jednotlivých poskytovatelů a řada dalších 
užitečných článků a informací. 
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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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