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Tisková zpráva: 
Náhradní rodinná péče je hlavním tématem únorových Sociálních služeb 
 
25. 2. 2019 
V polovině ledna se konal již druhý Kulatý stůl k problematice náhradní rodinné péče, který 
pořádala opět Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí. Hlavními tématy byly např. změny v oblasti odměňování pěstounů, definice 
doprovázení, zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče či regulace doprovázení 
pěstounů mezi organizacemi. Na základě obou Kulatých stolů vznikla řada otázek a závěrů, 
které APSS formulovala v dopisu adresovaném ministryni práce a sociálních věcí. Reportáž 
z Kulatého stolu a celé znění dopisu ministryni najdete v aktuálním čísle časopisu. 
 
Práce s emocemi v sociálních službách, tak zní název prvního dílu seriálu Vladimíra Šika. 
Problémy týkající se emocí provázejí v nějakém období života prakticky každého jedince. 
V oblasti sociální práce se pak potkáváme se dvěma základními okruhy problémů. V první 
řadě jsou to otázky, jak efektivně zvládat emoce u uživatelů sociálních služeb, a druhý (snad 
ještě frekventovanější), jak zvládat emoce a jejich prožívání sami u sebe. V prvním, 
únorovém dílu se autor zaměřuje na práci s emocemi uživatelů sociálních služeb. 
 
Kriticky se dívá v aktuálním čísle na motivaci seniorů v pobytových službách psycholog Matěj 
Černý. Zdůrazňuje, že motivace není něco, co se děje mimo subjekt (tedy činnost vnějšího 
pomáhajícího), a není to ani cokoli trvalého (jako například osobnostní rys), naopak jde o 
stav nebo proces. Úkolem pomáhajícího (mimo přímou péči a podporu) je především 
pochopení klienta, vhled do jeho situace. Akce (a reakce) a nabídka pracovníka mají vycházet 
z přiměřené interpretace klientova chování a jednání, nikoli z představy okolí o ideálně 
motivovaném a spolupracujícím seniorovi.  
 
 
V únorovém čísle najdete jako vždy i spoustu dalších odborných článků, například téma 
prevence závislosti na pobytové sociální službě či téma závislosti na alkoholu a kognitivně 
behaviorální terapie. 
 
Z redakce přejeme pohodové čtení  
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