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Tisková zpráva: 

Vychází zářijové dvojčíslo časopisu Sociální služby nabité informacemi 
a odbornými články 

 
 

Tábor 17. 9. 2014 
 

Po dvouměsíční letní přestávce vychází zářijové dvojčíslo časopisu Sociální služby, které 
přináší 68 stran plných aktuálních zpráv, informací, rozhovorů, odborných článků i příspěvků 
samotných čtenářů. Jedním z jeho hlavních témat je reflexe memoranda o dohodě na 
úhradových mechanismech, které uzavřela Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 
Asociace krajů ČR a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Čtenáři se v tomto tematickém bloku 
mohou prostřednictvím prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého seznámit s historií a výsledky 
několikaletých sporů a jednání ohledně úhrad zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb. 
Časopis přináší také stručná zhodnocení memoranda několika manažery sociálních služeb, 
stejně jako zástupci zainteresovaných subjektů. 

Nové číslo přináší rovněž rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí. Michaela Marksová 
v něm reaguje mj. na otázky k problematice přechodu financování sociálních služeb na kraje a 
přesunu inspekcí z Úřadu práce ČR na MPSV, k možným změnám ve standardech kvality, 
zvyšování mezd pracovníků v sociálních službách, problematice „černých“ poskytovatelů 
sociálních služeb aj. Jak M. Marksová sama uvádí, MPSV se chce nyní zaměřit na zlepšování 
dostupnosti a kvality sociálních služeb, na snižování administrativní zátěže jejich 
poskytovatelů, odstranění duplicit v systému a vytvoření přívětivějšího a transparentnějšího 
systému. 

Odborné články zářijového vydání se tentokrát věnují např. představení zahradní terapie jako 
formy ergoterapie, problematice zbytečných a ekonomicky náročných výjezdů zdravotnické 
záchranné služby do pobytových zařízení sociálních služeb v důsledku nízkého stavu 
zdravotnického personálu v těchto zařízeních, pokračování mají v červnu otevřená témata 
supervize či plavání osob s postižením, dále časopis přináší kazuistiku dokládající významný 
terapeutický úspěch kvalitně prováděné péče v domově pro seniory, zabývá se také několika 
tématy spojenými se změnami v legislativě a umožňuje nahlédnout do originálních projektů 
realizovaných v prostředí sociálních služeb na Slovensku a v Moldavsku. Zajímavou sondou 
do historie je pak článek připravený Diakonií ČCE k 25. výročí obnovení její činnosti. 
V zářijovém vydání samozřejmě nechybí ani další zajímavé články a pravidelné rubriky. 

 
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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