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Tisková zpráva: 

Listopadové vydání časopisu Sociální služby ve znamení Týdne sociálních 
služeb ČR 
 

Tábor 20. 11. 2013 

Právě vychází listopadové číslo časopisu Sociální služby, které je tentokrát především ve 
znamení Týdne sociálních služeb ČR. Ten letos probíhal od 7. do 13. října pod heslem 
Stabilita – Jistota – Bezpečí. Redakce kromě představení tohoto projektu přináší k tomuto 
tématu krátký rozhovor s ministrem Františkem Koníčkem, reportáž z V. výročního kongresu 
poskytovatelů sociálních služeb a výsledky celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima 
dětí, jejichž slavnostním vyhlášením v emauzském klášteře v Praze byl Týden sociálních 
služeb oficiálně zahájen. Časopis se ovšem věnuje i jiné klíčové události, kterou byl 
v posledním zářijovém týdnu druhý ročník Týdne komunikace osob se sluchovým 
postižením pořádaný po celé republice občanským sdružením ORBI PONTES. Také z tohoto 
projektu najdou čtenáři na stránkách listopadového vydání reportáž doplněnou několika 
fotografiemi. 

Slovenská partnerská Asociace poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím Lucie 
Svobodové čtenářům přináší pohled na otázku realizace dobrovolnictví u našich východních 
sousedů. Pátou částí zaměřenou na doléčování pokračuje na stránkách časopisu seriál o 
adiktologických sociálních službách (Makovská), Andrea Pekárková přináší ve třetím díle 
svého seriálu představení koncepce zdravotní péče pro lidi bez domova, první částí přibližuje 
Markéta Sauerová historii, principy a cíle teatroterapie, Ivan David se v právní poradně 
zabývá podmínkami darování poskytovatelům sociálních služeb, asociace APLA seznamuje 
čtenáře se svým projektem na podporu osob s poruchami autistického spektra při integraci na 
pracovní trh, Kancelář veřejného ochránce práv (Doubek) se ve své pravidelné rubrice 
dotýká ochrany před diskriminací v kontextu zajišťování vyhrazeného parkování pro osoby 
se zdravotním postižením.  

Ani tentokrát nechybí na stránkách časopisu Sociální služby řada dalších pravidelných rubrik 
i aktuálních informací (nejen) pro poskytovatele sociálních služeb. 

 
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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