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Ať již s tím souhlasíme, či ne, moderní technologie v dnešní době provázejí náš každodenní 
život, a to nejen ten osobní, ale i pracovní. Bez mobilu si nedomluvíme schůzku takřka 
s nikým, „nedejbože“ pokud bychom ji museli nečekaně na poslední chvíli zrušit. Díky mobilu 
si také nosíme práci všude sebou, tedy i domů. Vždyť jak bychom se jinak dozvěděli, že se 
v práci „něco“ stalo, že se „něco“ pokazilo, že se musíme ihned usadit k počítači a začít to 
řešit? Samozřejmě nijak, dozvěděli bychom se to až ráno (a možná měli mnohem klidnější 
noc). Je tedy jasné, že technologie nám sice pomáhají, ale trochu i škodí. I uživatelé 
sociálních služeb se musejí vyrovnávat s novinkami moderní doby. Článek Rizika virtuálního 
světa, který napsal Petr Šmíd, tak upozorňuje na hrozby, které virtuální svět může přinášet 
(např. kyberkriminalitu) a zdůrazňuje nejen nutnost sladit reálnou a virtuální podobu života, 
ale i užívání informačních technologií v souvislosti s riziky, které přinášejí. 
 
Na Novoměstské radnici v Praze se 10. 11. konalo tradiční vyhlášení soutěže Národní cena 
sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2015, kterou pořádá Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb a Diakonie Českobratrské církve evangelické. Moderování vyhlášení se ujala jeho 
patronka Hana Maciuchová spolu s Alfredem Strejčkem. V prosincovém čísle časopisu se 
můžete dočíst jména oceněných v kategoriích Pracovník v sociálních službách (terénní, 
ambulantní a pobytové služby), Sociální pracovník a Manažer sociálních služeb. 
 
Pokud jste ke konci roku vystresovaní a příprava vánoc Vám v kombinaci s pracovními 
povinnostmi přináší hektické dny, doporučujeme k vánočnímu punči článek Bdělá pozornost: 
účinný lék proti stresu Jiřího Sobka a možná díky němu budete schopni stres, alespoň 
částečně, eliminovat.  
 
Prosincové číslo přináší i spoustu dalších zajímavých článků, například rozhovor s držitelem 
Ceny APSS ČR Petrem Krčálem nebo článek o celostní sociální práci s lidmi bez domova Pavla 
Kosorina. Nechybí samozřejmě ani dobrá praxe, tradiční střípky za života poskytovatelů 
sociálních služeb a mnoho dalších zajímavostí. Doufáme tedy, že Vám vánoční svátky 
zpříjemní i chvilka s novým číslem časopisu Sociální služby.  
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