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Úvodní slovo prezidenta APSS ČR  
 

  

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 mám tu čest Vás přivítat jménem APSS ČR i jménem svým na pátém 
VÝROČNÍM KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR, který pro Vás 
pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
 Jsem rád, že nyní můžeme již označit tento kongres za tradici, příležitost 
k diskuzím, setkáváním a čerpání nových informací. Když jsem před pěti lety 
inicioval první ročník kongresu, činil jsem tak s touto ambicí. Skutečnost, že se 
znovu potkáváme, že je o kongres velký zájem ze strany aktivních i pasivních 
účastníků, potvrzuje správnost mého záměru.  
 Týden sociálních služeb a Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 
vznikaly s jediným cílem – akcentovat a upozornit na sociální služby v ČR, na jejich 
potřebnost a nezbytnost, a to jak směrem ke státu a veřejné správě, tak směrem 
k široké veřejnosti. Od začátku jsem doufal v úspěch obou událostí. Nyní, po pěti 
letech, můžu konstatovat, že moje naděje byly naplněny a že je tomu díky Vám, 
poskytovatelům sociálních služeb.  
 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 a poslední roky i do dílčích 
workshopů.  
 Jedním z hlavních důvodů vysoké oblíbenosti „našich“ kongresů je ale 
příležitost sociálních kontaktů, potkání se, sdílení našich problémů, strastí i 
radostí a nezapomenutelné zážitky s lidmi, se kterými máme společnou 
minimálně jednu věc: odhodlání poskytovat služby pro druhé, dělat práci, která je 
smysluplná a potřebná.  
 Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám program kongresu, 
ve kterém naleznete základní informace o této vzdělávací a společenské akci, a 
těším se na setkání s Vámi. 
 

 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 

prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
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Organizační výbor: 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR  

 Ing. Jiří Herman, MBA, předseda občanského sdružení Pramen podpory 
Ing. Bc. Alice Švehlová, výkonná ředitelka APSS ČR 
PhDr. Marie Hermanová, MBA, ředitelka akreditované vzdělávací instituce CURATIO® 
Ing. Kateřina Endrštová, zástupce šéfredaktora 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 10. a pátek 11. října 2013. 
 
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   1890 Kč 

 Společenský galavečer   590 Kč 
Platby se přijímají výhradně bankovním převodem; platební informace jsou zaslány 
účastníkům v potvrzovacím e-mailu po registraci. Přihlášení účastníci s nezaplaceným 
účastnickým poplatkem budou automaticky vyřazeni z registrace. Účast je možno zrušit 
do 30. 9. 2013 za administrativní poplatek 200 Kč, který bude odečten od vráceného 
účastnického poplatku. Po tomto datu nebudou zrušené registrace refundovány. 
Objednané vstupenky na galavečer obdrží účastníci u prezence před začátkem kongresu. 
 

Potvrzení/Osvědčení o účasti: 
APSS ČR udělí zdravotnickým pracovníkům potvrzení s kreditními body (dle vyhlášky 
č. 423/2004 Sb. ve smyslu novel č. 321/2008 Sb. a č. 4/2010 Sb.), sociálním pracovníkům 
a pracovníkům v sociálních službách osvědčení celoživotního vzdělávání (dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Výdej Osvědčení/Potvrzení v pátek 11. 10. 2013 
od 12.00 do 14.00 v předsálí hlavního jednacího sálu hotelu Palcát. 
 
Ubytování: 
Ubytování si zajišťuje a platbu za ubytování hradí každý účastník sám za sebe. 
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PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE 
čtvrtek 10. října 2013 

Kongresový sál Hotelu Palcát 
společný program pro všechny pracovní sekce 

 

Dopolední blok 
 

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

Čestné předsednictví: 
MUDr. Martin Holcát, MBA, PhDr. Pavel Čáslava, JUDr. Pavel Varvařovský, 
Mgr. Ivana Stráská, Bc. Lenka Kohoutová, Bc. 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, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR 
Ing. Olga Bastlová, místostarostka města Tábora 
Ing. František Koníček, ministr práce a sociálních věcí v demisi 
MUDr. Martin Holcát, MBA, ministr zdravotnictví ČR v demisi 
JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv 
Bc. Lenka Kohoutová, bývalá poslankyně PS PČR 
Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje 
Bc. Miloslav Čermák, předseda Sociální komise Rady Asociace krajů 
ČR  
PhDr. Pavel Čáslava, náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR 
 

10.15 – 10.30 
 
10.30 – 11.00 

APSS ČR v roce 2013 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR 
Role nestátní neziskové organizace v sociálních službách 

 Bc. Lenka Kohoutová, bývalá poslankyně PS PČR  

11.00 – 11.30 Inspekce kvality sociálních služeb 
Ing. Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR  

11.30 – 11.45 Prezentace společnosti HARTMANN-RICO, a. s. 
Ing. Věra Husáková, manažerka HARTMANN-RICO, a. s. 

11.45 – 12.15 Sociální služby ve vztahu k projektu Podpora meziobecní 
spolupráce  

 Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR 
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12.15 – 13.30 Přestávka na občerstvení 

Odpolední blok 
 

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

13.30 – 14.00 Jaké změny čekají v oblasti sociálních služeb? 
Mgr. Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální 
práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

14.00 – 14.30 Nový občanský zákoník 
Mgr. František Korbel, Ph.D., partner Advokátní kanceláře 
Havel, Holásek & Partners, bývalý náměstek ministra 
spravedlnosti 

14.30 – 15.00 Adiktologické služby v ČR 
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., adiktolog, odborný ředitel 
WHITE LIGHT I., o. s. 

15.00 – 15.30 Aktuální situace zaměstnanců v sociálních službách 
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče ČR 

 
Závěr prvního dne kongresu 

 
19.30 – 24.00 Společenský galavečer v Kongresovém sálu Hotelu Palcát  
  (sál se otevírá v 19.00 hodin, vstup pouze s platnou vstupenkou) 

 Zdeněk Krásný Band 

 Předávání certifikátů Značka kvality v sociálních službách 

 Představení nové knihy 

 Raut 

 The Beatles Revival  

 Disco  
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PROGRAM 2. JEDNACÍHO DNE 
pátek 11. října 2013 

odborné přednášky ve 3 sekcích a 4 tematických workshopech 
 

Sekce EKONOMICKO-PROVOZNÍ  
 
Předsedající: 
Ing. Bc. Alice Švehlová, Ing. Jiří Procházka 
 
09.00 – 09.30 Financování sociálních služeb v roce 2014 

 Ing. Linda Maršíková, vedoucí oddělení financování sociálních 
služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

09.30 – 10.00 Energetické úspory poskytovatelů sociálních služeb 

 Ing. Karel Srdečný, EkoWATT CZ 

10.00 – 10.15 Financování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních 
služeb 

 Ing. Jiří Procházka, viceprezident APSS ČR pro pobytové služby  

10.15 – 10.30 Úspory v domovech pro seniory 

 Pavel Dvořák, HARTMANN-RICO, a. s., Veverská Bítýška 

10.30 – 11.00 Aktuální situace na trhu práce v Jihočeském kraji a program 
aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013 

 RNDr. Vladimír Brablec, Úřad práce ČR – krajská pobočka 
v Českých Budějovicích 

11.00 – 11.30 Přestávka 

11.30 – 12.00 Management týmu  

 Bc. Andrea Tajanovská, DiS., lektorka Institutu vzdělávání APSS 
ČR 

12.00 – 12.30 Značka kvality v sociálních službách 

 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR 
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Sekce SOCIÁLNÍ  
 
Předsedající: 
Mgr. Alena Kubíková, Mgr. Věra Berková  
 
09.00 – 9.30 Balíček otázek a odpovědí k zákonu o sociálních službách  

 Mgr. Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální 
práce MPSV ČR 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS ČR pro terénní 
služby  

09.30 – 10.00 Audit dokumentace v pobytových sociálních službách 

 PhDr. Marie Hermanová, MBA, ředitelka vzdělávací instituce 
CURATIO 

10.00 – 10.30 Spirituální péče – mýty a skutečnost  
 Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger, lektor vzdělávací instituce 

CURATIO 

10.30 – 11.00 Využití vzpomínek při práci se seniory  

 Mgr. Věra Berková, DiS., Senior Otrokovice 

11.00 – 11.30 Alternativní komunikace se seniory 

 Mgr. Martina Sedláková, HARTMANN-RICO, a. s., Veverská 
Bítýška 

11.30 – 12.00 Přestávka 

12.00 – 12.30 Postavení klienta s mentálním postižením v domovech 
sociálních služeb v Slovenské republice 

 Mgr. Mária Maliňáková, doktorandka Katolické univerzity 
v Ružomberku, Teologická fakulta v Košicích, Slovenská 
republika 

12.30 – 13.00 Systém akreditací – zefektivnění kvality vzdělávání 

 Mgr. Aneta Sluková – MPSV ČR, Fond dalšího vzdělávání 
13.00 – 13.30 Specifika práce se sociálně vyloučenými osobami 

v pobytových zařízeních sociálních služeb  
 Bc. Pavel Kosorin, Armáda spásy, Brno 
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Sekce ZDRAVOTNÍ 
 
Předsedající:  
PhDr. Jaroslava Kotalíková, PhDr. Marie Hermanová, MBA 
 
09.00 – 09.30 Komplexnost poskytovaných služeb 

 Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger, lektor vzděl. instituce CURATIO 

09.30 – 10.00 Význam výživy v léčbě chronických ran  

 PhDr. et Mgr. Dana Klevetová, lektor vzděl. instituce CURATIO 

10.00 – 10.30 Zkušenosti brněnské zdravotnické záchranné služby při 
poskytování první pomoci v pobytových sociálních službách 

 Bc. Pavel Sekanina, Zdravotnická záchranná služba JM kraje, 
Brno 

10.30 – 11.00 Efektivita moderního hojení ran 

 Veronika Šarešová, HARTMANN-RICO, a. s., Veverská Bítýška 
11.00 – 11.30 Pády seniorů a jejich prevence 

 Mgr. Eliška Novotná, lektorka vzdělávací instituce CURATIO 

11.30 – 12.00 Přestávka 

12.00 – 12.30 Paliativní péče v sociálních službách  

 Mgr. Marta Vacková, Centrum terénních zdravotních a 
sociálních služeb RUAH 

12.30 – 13.00 Představení gerontoobleku 

 MgA. Lenka Čurdová, lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR 

 
 

Workshop: 
Možnosti a meze trénování paměti u zdravých seniorů a u 
seniorů s demencí 
Předsedající: Ing. Dana Steinová – předsedkyně České společnosti pro trénování 
paměti a mozkový jogging, Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová – trenérka paměti s 
dlouholetými zkušenostmi z práce v domovech pro seniory 
09.00 – 13.00 Praktický interaktivní workshop, jehož cílem je seznámení 

s filosofií a strategií trénování paměti pro seniorskou populaci 
se zaměřením na klienty domovů pro seniory. Výstupem z 
workshopu je ohromující zjištění, že pamatovat si je snadné, 
pokud znáte správné know-how. 
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Workshop:  
Aktivizační techniky v sociálních službách  
Předsedající: Bc. Andrea Tajanovská, DiS., a Mgr. Michaela Veselá, lektorky 
Institutu vzdělávání APSS ČR 
09.00 – 13.00 Praktický interaktivní workshop, jehož cílem je: 

 Kvalita života 

 Aktivita, soběstačnost a samostatnost 

 Volnočasové aktivity 

 Motivace aktivace uživatelů  

 Programování aktivit 

 Aktivizační programy  
 

Workshop: 
Sociální práce   
Předsedající: PhDr. Radek Suda, vedoucí oddělení strategií a koncepce 
sociální práce MPSV ČR, Mgr. Filip Novotný, oddělení strategií a koncepce 
sociální práce MPSV ČR, PaedDr. Marie Vorlová, koordinátorka Rady pro rozvoj 
sociální práce 
 
09.00 – 13.00 Praktický interaktivní workshop, jehož cílem je představení 

témat: 

 Příprava profesního zákona o sociálních pracovnících  

 Role poskytovatelů sociálních služeb jako 
zaměstnavatelů sociálních pracovníků  

 Analýza výkonu profese sociální práce v systémech 
sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle 
reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální 
ochrany sociální práce 

 Celoživotní vzdělávání  

 Profesní sdružení 

 Odbornosti sociálních pracovníků v sociálních službách   
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Nové typy sociálních služeb    
workshop 

Předsedající: Ing. Daniela Lusková, MPA, vedoucí  oddělení koncepce 
sociálních služeb MPSV ČR 
09.00 – 12.00 Praktický interaktivní workshop, jehož cílem je: 

 Představení návrhu nové typologie sociálních služeb 

 Modelování návrhu na realitu poskytovatelů – 
účastníků workshopu 

 Diskuse a hledání silných a  slabých stránek návrhu  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


