
ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM
IV. VÝROČníHO KOnGRESU

POSKYTOVATElŮ SOCIÁlníCH SlUŽEB ČR

Kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR
ve dnech 11.–12. října 2012 v Táboře

Záštitu nad kongresem přijal
Dr. Ing. Jaromír Drábek

ministr práce a sociálních věcí ČR

Generálním partnerem kongresu je společnost HARTMAnn – RICO a.s.



   Úvodní slovo prezidenta APSS ČR   

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 dovolte mi, abych Vás jménem APSS ČR i jménem svým pozval již na 
IV. VÝROČNÍ KONGRES POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR, který 
pro Vás pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

 Za poslední čtyři roky si nejen Týden sociálních služeb, ale i výroční 
kongres, který je v rámci této události pořádán, získal své příznivce z řad 
poskytovatelů sociálních služeb, ale i aktivních účastníků kongresu. Do-
volte mi tedy přivítat Vás na tradičním dvoudenním setkání poskytovate-
lů sociálních služeb a poděkovat Vám za Vaši nelehkou práci s klienty.

 Cílem kongresu je nabídnout Vám nejnovější informace týkající se 
právě Vaší každodenní práce; proto první den kongresu opět zařazujeme 
příspěvky zástupců vládních institucí, profesních organizací i odborníků 
z neziskového sektoru. Druhý den kongres poskytne prostor pro prezentaci 
širokého spektra odborných příspěvků rozdělených podle témat do sekcí 
ekonomicko-provozní, sociální a zdravotní, sekce věnované „Evropskému 
roku aktivního stárnutí“. Nabídne také workshop na téma využití bazální 
stimulace v sociálních službách.

 Během předchozích tří ročníků jsme se snažili připravit pro Vás celo-
státní setkání, kde si můžete na jednom místě vyslechnout kvalitní před-
nášky, prodiskutovat Vaše provozní záležitosti s renomovanými odbor-
níky a neformálně se pobavit na společenském galavečeru. I tento rok 
se pokusíme naplnit Vaše očekávání. Kongres se každým rokem rozrůstá 
a přináší Vám nové služby a novinky, a to jak směrem k účastníkům kon-
gresu, tak ke sponzorům a dalším partnerům. Největší letošní novinkou 
je zcela zrekonstruovaný Hotel Palcát, v jehož prostorech bude kongres 
probíhat.

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám program kon-
gresu, ve kterém naleznete ty nejzákladnější informace o této vzdělávací 
a společenské akci a těšíme se na společný čas s Vámi.

Ing. Jiří Horecký, MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
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Organizační výbor:
Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Ing. Jiří Herman, předseda rady občanského sdružení Pramen podpory
Ing. Bc. Alice Švehlová, výkonná ředitelka APSS ČR
PhDr. Marie Hermanová, ředitelka akreditované vzdělávací instituce CURATIO®
Ing. Kateřina Endrštová, vedoucí kanceláře APSS ČR

Místo konání:
Kongresový sál a další prostory Hotelu Palcát, třída 9. května 2471, 390 02 Tábor,
Jihočeská univerzita, pobočka Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor.

Datum konání:
Čtvrtek 11. a pátek 12. října 2012

Jednací jazyk:
Čeština a slovenština.

Kongresové informace a důležité adresy:
Informace, registrace účastníků a program kongresu ke stažení na www.apsscr.cz.

Kongresový poplatek:
Členové APSS ČR 990 Kč•	
Ostatní 1 890 Kč•	
Společenský galavečer 390 Kč•	

Platby se přijímají výhradně bankovním převodem; platební informace jsou zaslá-
ny účastníkům v potvrzovacím e-mailu po registraci. Přihlášení účastníci s neza-
placeným účastnickým poplatkem budou automaticky vyřazeni z registrace. Účast 
je možno zrušit do 30. 9. 2012 za administrativní poplatek 200 Kč, který bude 
odečten od vráceného účastnického poplatku. Po tomto datu nebudou zrušené re-
gistrace refundovány.
Objednané vstupenky na galavečer obdrží účastníci u prezence před začátkem kon-
gresu.

Potvrzení/Osvědčení o účasti:
APSS ČR udělí zdravotnickým pracovníkům potvrzení s kreditními body (dle vy-
hlášky č. 423/2004 Sb. ve smyslu novel č. 321/2008 Sb. a č. 4/2010 Sb.), soci-
álním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách osvědčení celoživotního 
vzdělávání (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Výdej Osvědčení/
Potvrzení v pátek 12. 10. 2012 od 12.00 do 14.00.

Ubytování:
Ubytování si zajišťuje a platbu za ubytování hradí každý účastník sám za sebe.
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čtvrtek 11. října 2012
Kongresový sál Hotelu Palcát

společný program pro všechny pracovní sekce

DOPOlEDní BlOK

Předsedající dopoledního bloku:
Ing. Jiří Horecký, MBA, Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

Čestné předsednictví:
Dr. Ing. Jaromír Drábek, JUDr. Pavel Varvařovský, 
Mgr. Ivana Stráská, Lenka Kohoutová, Miloslav Čermák

08.30 – 09.45 Prezence účastníků v předsálí Kongresového sálu 
Hotelu Palcát

09.45 – 10.15 Zahájení kongresu, přivítání účastníků
 Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident APSS ČR
 Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábora
 Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních 

věcí ČR
 JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv
 Lenka Kohoutová, poslankyně PSP ČR, Výbor 

pro sociální politiku
 Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana 

Jihočeského kraje
 Miloslav Čermák, předseda Sociální komise 

Rady Asociace krajů ČR

10.15 – 10.30 APSS ČR v roce 2012
 Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident APSS ČR

10.30 – 11.00 Role nestátní neziskové organizace v sociálních 
službách

 Lenka Kohoutová, poslankyně PSP ČR, Výbor 
pro sociální politiku

11.00 – 11.15 Prezentace společnosti HARTMAnn – RICO a.s.
 Ing. Martina Čuhajová, HARTMANN – RICO a.s., 

Veverská Bítýška

PROGRAM 1. JEDnACíHO DnE



ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR
www.apsscr.cz

APSS v rámci své činnosti : 
zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných insti tucí, •	
zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifi kovanou oponenturou 
a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb,
zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti  •	
poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných 
zkušeností  svým členům, 
vyvíjí studijní, dokumentační, vzdělávací a expertní činnost,•	
organizuje kongresy, odborné konference a vzdělávací programy.•	

Asociace je členem:
EDE – Evropská asociace poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory,•	
EASPD – Evropská asociace poskytovatelů sociálních služeb osobám se zdravotním •	
posti žením,
FEANTSA – Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci,•	
Unie zaměstnavatelských svazů ČR,•	
Rady pro rozvoj sociální práce.•	

Odborné sekce APSS ČR
Při APSS ČR působí pět odborných sekcí poskytovatelů sociálních služeb, které pracují 
na základě specifi ckých potřeb členů asociace:

sekce terénních služeb •	
sekce ambulantních služeb•	
sekce adiktologických služeb•	
sekce nízkoprahových zařízení•	
sekce sociálních služeb pro osoby•	
bez domova.

E-shop
Nabídka knih z produkce APSS ČR
i dalších odborných ti tulů na adrese:
htt p://shop-apsscr.alvepi.com/.

APSS ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele 
sociálních služeb v ČR. Organizačně je rozdělena do odborných 
celorepublikových sekcí a 14 krajských organizací.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR sdružuje více 
než 900 organizací a 2 200 registrovaných sociálních služeb.
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11.15 – 12.30 Odbor sociálních služeb a sociální práce 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

 Jaké změny čekají ČR v oblasti sociálních služeb?
 Mgr. Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb 

a sociální práce MPSV ČR
 Perspektivy financování sociálních služeb
 PhDr. Radek Suda, vedoucí oddělení strategií 

a koncepce sociální práce MPSV ČR
 novela zákona o sociálních službách v roce 2013
 Ing. Daniela Lusková, vedoucí oddělení koncepce 

sociálních služeb a sociální práce MPSV ČR

12.30 – 13.45 Přestávka na občerstvení

ODPOlEDní BlOK

Předsedající odpoledního bloku:
Ing. Jiří Horecký, MBA, Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

13.45 – 14.15 Jsou kraje připravené na přechod financování 
sociálních služeb?

 Miloslav Čermák, předseda Sociální komise Rady 
Asociace krajů ČR

14.15 – 14.45 Aktuální situace zaměstnanců v sociálních 
službách

 Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového 
svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

14.45 – 15.15 Je péče o lidi trpící demencí dostačující?
 Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka 

Gerontologického centra Praha 8

15.15 – 15.45 Veřejná služba v sociálních službách
 Mgr. Martin Žárský, náměstek generálního ředitele 

Úřadu práce ČR

 Závěr prvního dne kongresu
 Každý příspěvek trvá 20 minut + 10 minut 

diskuze.



INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

Za absolvování kurzu budou zdravotnickým pracovníkům přiděleny kreditní body dle vyhlášky 
č. 423/2004 Sb. ve smyslu novel č. 321/2008 Sb. a č. 4/2010 Sb., pracovníkům v sociálních 

službách bude vystaveno osvědčení dle zákona 108/2006 Sb.

Ing. Bc. Alice Švehlová
výkonná ředitelka APSS ČR
Mobil: + 420 725 392 749

E-mail: reditelka@apsscr.cz

Milena Prchlíková
manažerka vzdělávání

Mobil: + 420 724 940 126
E-mail: administrativa@apsscr.cz

Nabídku kurzů naleznete na www.institutvzdelavani.cz
Kontaktní údaje Institutu vzdělávání APSS ČR:

Kotnovská 137, 390 01 Tábor, tel. 381 213 332, provolba 3, www.apsscr.cz

Institut vzdělávání APSS ČR 
nabízí kurzy:

 akreditované MPSV ČR
 otevřené
 na klíč

Vzdělávací programy 
jsou určeny pro:

 pracovníky v sociálních službách
 sociální pracovníky
 zdravotnické pracovníky
 vedoucí pracovníky

„Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, 
chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, 

co jim má zkazit dobrou náladu.“
                                                                              Albert Einstein

Hlavní partner Institutu vzdělávání APSS ČR



19.30 – 24.00 Společenský galavečer v Kongresovém sálu 
Hotelu Palcát 

 (sál se otevírá v 19.00 hodin, vstup pouze 
s platnou vstupenkou)

PROGRAM SPOlEČEnSKéHO GAlAVEČERA:
slavnostní uvítání a přípitek prezidenta APSS ČR•	
představení knihy „Sláva vítězům, čest poraženým“, vydává APSS ČR•	
slavnostní křest knihy „Vztah člověka a zvířat – využití zvířat ve •	
švýcarských pobytových zařízeních sociálních služeb“, vydává 
APSS ČR
slavnostní předání certifikátů projektu „Značka kvality •	
v sociálních službách“
předání ocenění APSS ČR „Za přínos v sociálních službách“•	
raut•	
hudba – •	 PETR SPÁlEnÝ a APOllO BAnD

Společenským galavečerem bude provázet moderátor Rádia Impuls 
Ivo Apfel.

Národní registr nezávislých 
odborníků v sociálních službách 
usnadňuje poskytovatelům zajiš-
ťování podpory nezávislých od-
borníků, jejich vyhledávání, mož-
nost porovnávání a výběru a nabízí 
nástroj pro kvalitní řešení proble-
matiky poradenství, konzultací, 
vzdělávání nebo supervize. Národní 
registr nezávislých odborníků v so-
ciálních službách podporuje profes-
ní rozvoj zaměstnanců poskytovate-
lů sociálních služeb.

Značka kvality v sociálních službách předsta-
vuje systém externí certifi kace, ve kterém jsou 
hodnoceny všechny důležité aspekty kvality 
života v zařízení z pohledu uživatele sociál-
ní služby domov pro seniory. Kromě pohledu 
uživatele patří mezi hlavní zásady systému 
transparentnost, dobrovolnost a fi nanční do-

stupnost certifi kace. Principem certifi kace je hodnocení kritérií 
v pěti základních oblastech poskytované služby (ubytování, stra-
vování, kultura a volný čas, partnerství, péče). Hodnocení kvali-
ty je založeno na tzv. udělování hvězd, k němuž dochází jednak 
na základě celkového výsledku, jednak na základě dílčích hodno-
cení v jednotlivých oblastech.

Ocenění kvality domova pro seniory poskytuje certifi kovaným 
domovům odbornou zpětnou vazbu a možnost demonstrovat 
svou kvalitu jak směrem k zájemcům o poskytované služby, tak 
i vůči stávajícím uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a ši-
roké veřejnosti.

Značka kvality v sociálních službách Národní registr 
nezávislých 
odborníků

www.znackakvality.info www.nrno.cz



Kolektiv autorů

Pečovatelská služba
v České republice

Dr. Markus Leser

Využití zvířat ve švýcarských 
pobytových zařízeních sociálních služeb

Vztah člověka a zvířat

Kolektiv autorů

Individuální plánování
a role klíčového pracovníka

v sociálních službách

Dr. Markus Leser

Využití zvířat ve švýcarských
pobytopobytových zvých zařízenařízeních soích sociálníciálních sluch služebžeb

Vztah člověka a zvířatVztah člověka a zvířat

Nakupujte odbornou literaturu, DVD a další produkty 
v e-shopu APSS ČR!

Pečovatelská služba 
v České republice

Kolektiv autorů, APSS ČR

Individuální plánování
a role klíčového pracovníka 

v sociálních službách
Kolektiv autorů, APSS ČR

Vztah člověka 
a zvířat

Dr. Markus Leser

Sláva vítězům,
čest poraženým

Pavel Kosorin

Ukázka z nabídky

www.apsscr.cz   I   menu „Nabízíme“

měsíčník Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb čr

pro zřizovatele a poskytovatele sociálních služeb, pracovníky v sociálních službách 
a ve veřejné správě, studenty, uživatele sociálních služeb 

a jejich blízké v České republice a na Slovensku

Asociace poskytovatel  sociálních služeb eské republiky
www.apsscr.cz

www.socialnisluzby.eu ro ník: XII.    íjen 2010

Česko-islandská
platforma pro spolupráci

Syndrom

Jaromírem

Drábkem

Rozhovor
s ministrem

vyhoření

MPSV:
úprava platů 
ve státní
správě

Asociace poskytovatel  sociálních služeb eské republiky
www.apsscr.cz

www.socialnisluzby.eu
ro ník: XII.    duben 2010

Osud 
sociálních služeb

Systemická 
psychoterapie
s osobami s mentálním 

postižením

předvolební anketa zástupců politických stran

Prostředí 
jako terapeutické 
medium

Asociace poskytovatel  sociálních služeb eské republiky
www.apsscr.cz

www.socialnisluzby.eu
ro ník: XII.    kv ten 2010

Šikovné
ruce 
našich seniorů

Vařit,
nebo si nechat 
vařit?

Anketa na téma  
Obsah 

a forma IP

www.socialnisluzby.eu

Aktuality APSS ČR, sociální péče, zdravotní  péče, rozhovory, 
reportáže, okénko do světa, ekonomika a řízení, projekty, vzdělávání, 

legislativa, zprávy a zkušenosti poskytovatelů.

Cena 

jednotlivé číslo: 50 Kč / 2 € 
letní dvojčísla:   69 Kč / 2,8 €
roční předplatné (10 čísel): 538 Kč / 21,6 €
sleva 30 % pro studenty a příbuzné 
uživatelů sociálních služeb

Objednávky

v České republice: 
SEND Předplatné, s. r. o. 
www.send.cz (Časopisy odborné)

na Slovensku: 
MAGNET PRESS, Slovakia, s. r. o.
www.press.sk (Časopisy/Odborné časopisy)

členské organizace APSS ČR objednávají 
prostřednictvím redakce nebo kanceláře asociace

kontaktní informace

Kotnovská 137, 390 01 Tábor 
tel./fax: 381 213 332, mob.: 606 832 551
e-mail: redakce@apsscr.cz

inzerce_189_124_barva.indd   1 1.6.2012   15:08:28
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pátek 12. října 2012
odborné přednášky ve 4 odborných sekcích 

a 1 tematickém workshopu

SEKCE EKOnOMICKO-PROVOZní 

Předsedající:
Mgr. Jan Dudek, Ing. Bc. Alice Švehlová

09.00 – 09.30 Řízení změny
 Bc. Lukáš Holeček, MBA, vedoucí Domova pro 

seniory U Kostelíčka, Pardubice

09.30 – 10.00 Profesionální personalista v organizacích
 Mgr. Jan Dudek, lektor Institutu vzdělávání APSS ČR

10.00 – 10.30 nejčastější chyby při přípravě zařízení na inspekci
 Mgr. Táňa Křížová, inspektorka kvality, Odbor 

sociálních věcí KÚ Kraje Vysočina

10.30 – 11.15 Přestávka

11.15 – 11.30 Úspory v pobytových zařízeních
 Bc. Pavel Dvořák, HARTMANN – RICO a.s., 

Veverská Bítýška

11.30 – 12.00 Supervize jako moderní nástroj řízení
 PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická 

teologická fakulta University Karlovy Praha

12.00 – 12.30 Dopad zákona o zdravotních službách do provozu 
pobytových zařízení sociálních služeb

 Ing. Iva Merhautová, MBA, ředitelka Městské 
polikliniky Praha

12.30 – 13.00 Fond dalšího vzdělávání a jeho role v oblasti 
sociálních služeb 

 Ing. Radek Rinn, ředitel odboru projektové 
kanceláře Fondu dalšího vzdělávání MPSV ČR

13.00 – 13.30 Dotační řízení v roce 2013
 Ing. Linda Maršíková, vedoucí oddělení koncepce 

ekonomiky sociální práce MPSV ČR

PROGRAM 2. JEDnACíHO DnE



Vzdělávací agentura akreditovaná MPSV ČR a MV ČR

Akreditované vzdělávací programy pro zaměstnance
poskytovatelů sociálních služeb po celé ČR.

Vzdělávací programy realizujeme buď u Vás, ve Vašem zařízení,
formou „dodávka až do domu“ nebo formou otevřených kurzů.

Společně s Vámi připravíme vzdělávací plán organizace.

Z naší aktuální nabídky
akreditovaných vzdělávacích programů vybíráme:

• Využití vzpomínek při práci se seniory
• Základy rehabilitační péče v sociálních službách

• Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem 
• Řízení rizik, rizikové plány

• Úvod do paliativní péče v sociálních službách 
• Motivace seniorů k účasti na péči

• Hranice mezi profesním a osobním životem 
• Bazální stimulace – základní kurz, Bazální stimulace – navazující kurz

• Alternativní metody komunikace I., II.
• a mnoho dalších …

Více informací včetně kompletní nabídky akreditovaných 
vzdělávacích programů najdete na www.curatio.cz.

Zvolte vzdělávání, které Vám dá víc.
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SEKCE SOCIÁlní 

Předsedající:
Mgr. Alena Kubíková, PhDr. Marie Hermanová

09.00 – 09.30 Komunikace s rodinou uživatele
 Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS ČR 

pro terénní služby, vedoucí pečovatelské služby 
G-centrum Tábor 

09.30 – 10.00 Zjišťování individuálních potřeb 
u nekomunikujících klientů

 Bc. Alena Koudelková, DiS., lektorka vzdělávací 
instituce CURATIO

10.00 – 10.30 neslyšící jako člen kulturní jazykové menšiny
 Mgr. Petr Vysuček, předseda Institutu Neslyšících 

pro specializované vzdělávání, Praha

10.30 – 10.45 Představení projektu „Dobrá duše“
 Ing. Věra Husáková, HARTMANN – RICO a.s., 

Veverská Bítýška

10.45 – 11.30 Přestávka

11.30 – 12.00 Smyslová aktivizace – koncept lore Wehner
 Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Domova seniorů 

Mistra Křišťana, Prachatice

12.00 – 12.30 Augmentativní a alternativní komunikace
 Mgr. Irena Lintnerová, viceprezidentka APSS ČR 

pro ambulantní služby, ředitelka Centra Kaňka, 
Tábor

12.30 – 13.00 Koncept Snoezelen – pomocník v komunikaci
 Renáta Filatova, Asociace konceptu Snoezelen ČR



Specializovaný informační systém
pro terénní poskytovatele sociálních služeb

Nejrozšířenější informační systém
pro poskytovatele sociálních služeb v ČR

Většina členů APSS ČR 
naše informační systémypoužívá

www.iscygnus.cz www.isorion.cz

Používejte je i Vy!

Žijte bez starostí.

Řada inkontinenčních pomůcek Depend®  je synonymem kvality
a nabízí individuální řešení pro všechny, kteří je potřebují.

Více informací získáte na Kimberly-Clark, s.r.o., Danube House, Karolinská 650/1, 186 00  Praha 8, tel.: 226 214 001 
nebo na webových stránkách www.depend.cz.
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SEKCE ZDRAVOTní

Předsedající: 
PhDr. Jaroslava Kotalíková, Bc. Marie Burgetová

09.00 – 09.30 Vzdělávání sester – vzdělávací karty
 Bc. Marie Burgetová, vrchní sestra Centra 

sociálních služeb Prostějov

09.30 – 10.00 Perspektivy a budoucnost všeobecných sester 
v sociálních službách

 Ing. Iva Merhautová, MBA, výkonná ředitelka 
Profesního svazu zdravotnických pracovníků 
v sociálních službách

10.00 – 10.30 Bazální stimulace v praxi
 Bc. Helena Dvořáková, DiS., Praxisbegleiter für 

Basale stimulation® in der Pflege, ÚVN Praha

10.30 – 11.15 Přestávka

11.15 – 11.30 Hojení ran
 Mgr. Martina Sedláková, HARTMANN – RICO a.s., 

Veverská Bítýška

11.30 – 12.00 Péče o klienty po cévních mozkových příhodách
 PhDr. Marie Hermanová, ředitelka vzdělávací 

instituce CURATIO

12.00 – 12.30 Péče o klienty po totálních endoprotézách
 PhDr. Jaroslava Kotalíková, ředitelka G-centra 

Tábor

12.30 – 13.00 Úhrada zvláštní ambulantní péče z veřejného 
zdravotního pojištění

 Marcela Doudová, odbor komunikace se 
zdravotními pojišťovnami, Městská poliklinika 
Praha
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Předsedající: 
Ing. Marta Koucká, oddělení politiky sociálního začleňování MPSV ČR

09.00 – 09.30 národní strategie podporující pozitivní stárnutí 
pro období let 2013 až 2017

 Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministra práce 
a sociálních věcí pro sociální začleňování a rovné 
příležitosti

 09.30 – 10.00 Postavení Univerzit třetího věku v ČR
 Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., předseda Asociace 

U3V, o. s.

10.00 – 10.30 Age Management: přenos dobré praxe z Finska 
a jeho implementace v ČR

 Mgr. Ilona Štorová, Asociace institucí vzdělávání 
dospělých ČR, o. s.

10.30 – 11.15 Přestávka

11.15 – 11.45 Bydlení pro seniory
 Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Centrum kvality 

bydlení

11.45 – 12.15 Dobrovolnictví seniorů a mezigenerační 
spolupráce

 PhDr. Jiří Tošner, předseda o. s. Hestia

12.15 – 12.45 Senior na internetu
 Mgr. Bc. Jan Vojvodík, ředitel Domova důchodců 

Ústí nad Orlicí

Součástí programu bude praktické změření pracovní schopnosti 
– AIVD ČR, o. s., fotografická výstava zaměřená k Evropskému 
roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, praktická 
ukázka fungování virtuálních U3V aj.



KOnCEPT BAZÁlní STIMUlACE A MOŽnOSTI JEHO VYUŽITí 
V SOCIÁlníCH SlUŽBÁCH
workshop

Předsedající: 
PhDr. Karolína Friedlová, Mgr. Irena Lintnerová

09.00 – 11.00 Koncept Bazální stimulace a možnosti jeho 
využití v sociálních službách

 PhDr. Karolína Friedlová, Praxisbegleiter für 
Basale Stimulation®, jednatelka INSTITUTU 
Bazální stimulace 

 Mgr. Irena Lintnerová, viceprezidentka APSS ČR pro 
ambulantní služby, ředitelka Centra Kaňka, Tábor

 Praktický interaktivní workshop, jehož cílem je:
proniknout do strategie konceptu; •	
poskytnout praktické návody pro péči o klienty •	
se změnou hybnosti a komunikace, zejména 
u klientů s mentální retardací a demencí.

PROFESNÍ SVAZ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

www.apsscr.cz
Součástí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je Profesní svaz 
zdravotnických pracovníků v sociálních službách.
Hlavní činnost profesního svazu je: 

podpora a rozvoj jednotlivých odborností dané profese,•	
bezplatné poskytování informací,•	
výměna informací mezi členy svazu,•	
poskytování vzdělávacích aktivit a vytváření platformy pro odborné diskuze,•	
vydávání či distribuce odborných stanovisek a periodik ve vztahu •	
k příslušnému oboru,
zvyšování odborné a profesní úrovně všech činností zdravotních pracovníků •	
v sociálních službách.

Za členský poplatek 390 Kč/osobu/rok získáte předplatné na časopis 
Ošetřovatelská péče v ceně 399 Kč a možnost účastnit se zdarma 
konference. Informace: reditelka@apsscr.cz, tel.: 725 392 749
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Poděkování:
Organizační výbor děkuje všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc 
při realizaci kongresu. Organizační výbor dále vyslovuje poděkování všem 
přednášejícím a předsedajícím.

Generální partner:

HARTMAnn – RICO a.s.

Hlavní sponzoři:

IReSoft, s.r.o.

Kimberly-Clark, s.r.o.

Sponzoři a vystavovatelé:



Mediální partneři:



A5_hart_menalind_inzerce_08_12.indd   1 14.8.12   13:16


