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Byl zahájen jubilejní desátý Týden sociálních služeb ČR
Tábor, 8. 10. 2018
Dnes, 8. 10. 2018, 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 podesáté.
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 svými aktivitami stovky zařízení poskytujících sociální
služby po celé ČR.
Již v úterý 9. 10. se v rámci Týdne sociálních služeb uskuteční vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže
Šťastné stáří očima dětí v prostorách opatství Emauzy v Praze. Ceny dětským výhercům, kteří nejlépe
ztvárnili svůj pohled na stáří, předá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, prezident APSS
ČR Jiří Horecký a zástupkyně generálního partnera HARTMANN – RICO, a. s., Martina Sedláková.
Slavnostním vyhlášením bude provázet Vladimír Hron.
V souvislosti s Týdnem sociálních služeb bude pokřtěna odborná publikace, kterou vydala APSS ČR,
Dobrý pěstoun – Náhradní rodinná péče v ČR (kolektiv autorů). Knihu je možné zakoupit v e-shopu
APSS ČR či ve vybraných kamenných obchodech.
Hlavní událostí celého týdne je však tradičně dvoudenní, a letos jubilejní X. výroční kongres
poskytovatelů sociálních služeb, který odstartuje ve čtvrtek 11. října v Táboře. Jeho součástí bude
řada přednášek předních českých odborníků (ve společném čtvrtečním programu vystoupí např.
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, Miss World 2006 a předsedkyně správní rady
Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Taťána Gregor Brzobohatá, poslanec PS PČR Václav Klaus
ml., kardiochirurg a přednosta Kardiocentra IKEM Jan Pirk a mnoho dalších). Páteční program
kongresu je rozčleněn do odborných sekcí, a to ekonomicko-provozní, sekce sociální práce se seniory,
sekce zdravotní a sekce děti a mládež. Proběhnou i dva workshopy, a to Kvalita v sociálních službách
a Sociálně právní ochrana dětí. V rámci kongresu se uskuteční i tradiční společenský galavečer
moderovaný Alešem Cibulkou, během kterého bude udělena Cena APSS ČR za mimořádný přínos
sociálním službám, předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách a diplomy Certifikovaný
manažer v sociálních službách. Svým vystoupením zpříjemní účastníkům večer mimo jiné zpěvák Petr
Kolář.
Další informace najdete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz a www.apsscr.cz.
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