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Stabilita, jistota, bezpečí. Začíná Týden sociálních služeb 
 

Již  pátý ročník celostátního Týdne sociálních služeb ČR začíná v pondělí 7. října. 
Cílem akce, která skončí 13. října, je představit veřejnosti sociální služby a 
upozornit na problémy, s kterými se potýkají. Týden sociálních služeb vyhlašuje 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí. 

„Heslo letošního ročníku Stabilita – Jistota – Bezpečí připomíná, že stabilní systém 
poskytování sociálních služeb je základním předpokladem pro získání jistoty u 
těch, kteří služby poskytují, i těch, kdo je využívají,“ říká ministr práce a sociálních 
věcí František Koníček. Sociální služby pomáhají zejména seniorům, lidem se zdravotním 
postižením či těm, kterým hrozí sociální vyloučení. Služby sociální péče, prevence a 
poradenství jsou poskytovány přibližně 7 % české populace.  
 
„Týden sociálních služeb vznikal s cílem akcentovat a upozornit na sociální služby 
v České republice, na jejich potřebnost a nezbytnost, a to jak směrem ke státu a 
veřejné správě, tak i k široké veřejnosti,“ říká prezident Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb Jiří Horecký a dodává, že s očekávaným demografickým vývojem 
bude úloha sociálních služeb ještě důležitější. 
 
Týden sociálních služeb slavnostně zahájí vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Šťastné 
stáří očima dětí, které se koná 8. října od 12.00 hodin v pražském opatství Emauzy za 
účasti náměstka ministra práce a sociálních věcí Pavla Čáslavy a akademického malíře 
Kristiana Kodeta. Více informací získáte na www.stastne-stari.cz.  

Hlavní událostí celého týdne bude V. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 
ČR, kterého by se měli zúčastnit ministr zdravotnictví Martin Holcát, veřejný ochránce 
práv Pavel Varvařovský či generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Na 
programu kongresu pořádaného 10. a 11. října v hotelu Palcát v Táboře pro přibližně 
600 účastníků jsou odborné přednášky a volitelné sekce a workshopy. Čtvrteční večer 
patří společenskému galavečeru, kde několik rezidenčních zařízení sociální péče pro 
seniory obdrží certifikáty Značka kvality v sociálních službách. 

Týden sociálních služeb zahrnuje i řadu tzv. doprovodných aktivit poskytovatelů 
sociálních služeb, orgánů veřejné správy, zájmových sdružení a dalších organizací. 
Kromě jiných mezi ně patří např. mezinárodní konference „Stáří spojuje 2013“ (7. a 8. 
října v Praze), III. mezinárodní teatroterapeutická konference (8. října v Olomouci) 
a mnoho dalších vzdělávacích, kulturních, společenských či sportovních událostí 
v regionech po celé České republice. Několik stovek zařízení poskytujících sociální 
služby se také již připojilo k celostátnímu dni otevřených dveří, který letos připadá na 8. 
a 9. října. Více informací najdete na webových stránkách www.tyden-socialnich-
sluzeb.cz.  
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