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Dobrovolnická činnost je nezbytnou a vítanou součástí mnoha oblastí spojených s poskytováním sociálních 
služeb. Dobrovolnictví a jeho řízení se věnuje v právě vycházejícím, prosincovém čísle časopisu Sociální 
služby Renata Kolářová v  článku „Na co (ne)myslí management dobrovolnictví“. Na základě publikace J. 
Tošnera a O. Sozanské „Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích“ postupně představuje 30 tipů 
pro koordinátory dobrovolníků. Čtenáři se tak mimo jiné dozví, že koordinátor je duší dobrovolnického 
programu či jak důležité jsou rituály pro podpoření sounáležitosti mezi dobrovolníky. 

Po uvedení do problematiky zahradní terapie v institucionální péči, které se objevilo na stránkách 
zářijového čísla, umožňují Jana Kopecká a František Kobza v čísle prosincovém nahlédnout do využití 
zahradní terapie v praxi domova pro seniory. Domov pokojného stáří na Kamenné ulici v Brně zahradní 
terapii realizuje jako aktivitu zvyšující kvalitu života seniorů; autoři tak představují čtenářům konkrétní 
možnosti jejího využití v praxi. 

Prosincové číslo dále poukazuje na rub problematiky transformace sociálních služeb, kdy ne vždy je 
přihlíženo k přání jejich klientů (Vidurová), otevírá otázky související s dovozem jídla pečovatelskou službou 
jako základní činností (Kainráthová, Lusková) a přináší druhý díl tématu o pomoci klientům se zrakovým 
postižením (Michálek) i poslední příspěvek Ireny Lintnerové do seriálu o aplikovaných pohybových 
aktivitách, tentokrát věnovaný cyklistice. Právní poradna v tomto vydání časopisu přibližuje novelu zákona 
o sociálních službách, Kancelář veřejného ochránce práv se ve své pravidelné rubrice věnuje otázce 15% 
zůstatku z příjmu klientů a Okénko do světa nahlíží do prostředí poskytování sociálních služeb v Gruzii. 

V posledním letošním čísle časopisu najdete také reportáže z vyhlášení výsledků Národní ceny sociálních 
služeb – Pečovatelky roku 2014 a z Galavečera s Českou kvalitou, na němž byla ohodnocena zařízení 
sociálních služeb s nejlepšími výsledky při certifikaci systémem Značka kvality v sociálních službách. Dále se 
čtenáři dozví o projektu překládání Bible do českého znakového jazyka a v čísle samozřejmě najdou také 
řadu dalších zajímavostí, článků a důležitých informací pro svou práci.     
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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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