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Tisková zpráva: 
 

Listopadové vydání časopisu Sociální služby ve znamení Týdne 
sociálních služeb ČR a jeho aktivit 

 
 

Tábor 19. 11. 2014 
 

Od 6. do 12. října probíhal po celé České republice již šestý ročník Týdne sociálních služeb 
ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. Především jemu a jeho hlavním aktivitám – VI. výročnímu kongresu 
poskytovatelů sociálních služeb, vyhlášení vítězů 5. ročníku celostátní výtvarné soutěže 
Šťastné stáří očima dětí a předání cen nejlepším periodikům připravovaným v domovech pro 
seniory a domovech se zvláštním režimem v rámci vyhodnocení prvního ročníku soutěže 
Zlaté listy – je věnováno právě vycházející listopadové číslo měsíčníku Sociální služby. 

Časopis však přináší i řadu jiných témat. Reminiscenci v praxi slovenského poskytovatele 
sociálních služeb pro seniory se věnuje článek Júlie Hlavačkové, problematice sexuální 
výchovy osob s tělesným postižením příspěvek Magdaleny Hankové, Václava Egermaierová 
čtenářům představuje sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Marie 
Lukasová z Kanceláře veřejného ochránce práv zase přibližuje institut tzv. dříve vyslovených 
přání v kontextu paliativní péče a Vladimír Hort změny v nařízeních vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Dále se čtenář může dočíst mj. o tom, jak proběhl 3. ročník Týdne komunikace osob se 
sluchovým postižením pořádaný organizací ORBI PONTES, seznámí se s další partnerskou 
organizací APSS ČR, kterou je Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR, a nebude 
postrádat ani pravidelnou poradnu konceptu Bazální stimulace, představení zařízení 
certifikovaných Značkou kvality a řadu další informací a zpráv. 

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. 

 
 
 
 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je členem: 
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