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Dnes byl zahájen již osmý Týden sociálních služeb ČR 
Tábor, 3. 10. 2016 
 
 
 
Dne 3. 10. 2016 byl zahájen Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jenž se koná letos již poosmé. 
Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však 
zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé 
moderní společnosti. K Týdnu sociálních služeb, během kterého proběhnou konference, kongresy, 
workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří 
poskytovatelů sociálních služeb, se přihlásily stovky zařízení poskytujících sociální služby po celé ČR. 
 
Již v úterý 4. 10. se v rámci Týdne sociálních služeb uskuteční vyhlášení výsledků soutěže Šťastné 
stáří očima dětí v prostorách bývalého klášterního refektáře opatství Emauzy v Praze. Ceny dětským 
výhercům, kteří nejlépe ztvárnili svůj pohled na stáří, předá náměstek ministryně práce a sociálních 
věcí Petr Krčál, prezident APSS ČR Jiří Horecký, akademický malíř Kristián Kodet a výkonný ředitel 
Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. 
 
V souvislosti s Týdnem sociálních služeb vydává APSS ČR publikaci Sociální služby I – Užitečné 
informace pro manažery. Kniha obsahuje nejlepší texty vzniklé z publikační činnosti APSS, ale i texty 
úplně nové. Kapitoly jsou rozdělené podle zaměření, a to na Management, Právo, Péči o klienta a ÚP 
ČR. Knihu bude možné zakoupit od 10. 10. v e-shopu APSS ČR. 
 
Hlavní událostí celého týdne je však tradičně dvoudenní VIII. výroční kongres poskytovatelů 
sociálních služeb, který odstartuje ve čtvrtek 6. října v Táboře. Jeho součástí bude řada přednášek 
předních českých odborníků (ve společném čtvrtečním programu vystoupí např. veřejná ochránkyně 
práv Anna Šabatová, socioložka a publicistka Jiřina Šiklová, geriatr a gerontolog Zdeněk Kalvach a 
mnoho dalších). Páteční program kongresu bude rozčleněn do pěti odborných sekcí, a to 
ekonomicko-provozní, zdravotní, sociální, terénní a sekce nízkoprahových zařízení a azylových domů. 
Proběhne také workshop na téma Značka kvality v sociálních službách. V rámci kongresu se uskuteční 
i společenský galavečer, během kterého bude udělena Cena APSS ČR za mimořádný přínos sociálním 
službám či předávání certifikátů Značky kvality v sociálních službách. 
 
 
Další informace najdete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz a www.apsscr.cz.  
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