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Tisková zpráva: 

Lednové vydání Sociálních služeb otevírá otázky dlouhodobé domácí péče v 
EU 
 

Tábor 20. 1. 2014 

Struktura, financování, kapacita, dostupnost a poměr formální a neformální podoby 
dlouhodobé domácí péče jsou klíčovými otázkami, které kvůli stárnutí populace 
zaměstnávají vlády i odborníky v zemích Evropské unie i v dalších vyspělých zemích světa. 
Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký ve svém článku 
inspirovaném setkáním zástupců ministerstev sociálních věcí a dalších expertů, které 
proběhlo na podzim loňského roku ve Stockholmu, předkládá v prvním letošním vydání 
časopisu Sociální služby základní problematiku spojenou s těmito výzvami a stručně 
představuje situaci i v několika konkrétních zemích: Švédsku, Belgii, Německu a Nizozemí. 

Originální pohled na otázku PR a fundraisingu v sociálních službách přináší ředitel Centra 
sociálních služeb Armády spásy v Brně Pavel Kosorin, který má bohaté zkušenosti jak 
s prací s lidmi bez domova, tak i s jednáním s lidmi velmi úspěšnými, a ví jak na to, proměnit 
i zdánlivý hendikep, s kterým se potýká konkrétní sociální služba, ve výhodu.  Jak uvádí, 
„sociálka“ je sice popelka, ale Popelka je přece příběh se skvělým koncem! 

Lednové číslo dále přináší první díl seriálu Ireny Lintnerové o aplikovaných pohybových 
aktivitách, praktické rady Renaty Kainráthové k otázkám účtování v terénních službách a 
Denisy Slašťanové k problematice určování zodpovědnosti za škody způsobené uživateli 
sociálních služeb či sondu Petry Štarkové do činnosti linek důvěry.  

Čtenář v prvním letošním čísle časopisu kromě řady jiných najde také informace z několika 
zajímavých událostí: článek o vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězům 1. ročníku 
ankety Národní cena sociálních služeb – Pečovatelka roku, představení projektu Plníme přání 
seniorům, zprávy z pražské konference Financování a řízení příspěvkových organizací a 
bratislavské odborné konference Sociální služby na Slovensku – jak dál? a reportáž 
z vyhlášení výsledků celostátní výtvarné soutěže pro děti a jejich maminky z azylových 
domů Společně malujeme svět. 
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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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