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Úvodní slovo prezidenta APSS ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi přivítat Vás na šestém VÝROČNÍM 

KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

ČR, který pro Vás pořádá Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR. Tento kongres se za poslední 

roky stal příjemnou tradicí, místem k setkávání, 

rozhovorům a načerpání nejen nových informací, 

ale i povzbuzení a motivací. 

Cílem kongresu je i v letošním roce 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, stejně jako v posledních letech, i do dílčích 

workshopů. Novinkou letošního ročníku je odborná 

část věnovaná prezentaci sociální péče v Austrálii 

včetně živého videopřenosu. Součástí kongresu je ale 

také již tradiční slavnostní galavečer, během kterého 

dojde k předání několika ocenění a ke společenskému 

setkání. 

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 rady občanského sdružení Pramen podpory
Ing. Bc. Alice Švehlová, výkonná ředitelka APSS ČR
PhDr. Marie Hermanová, MBA, ředitelka akreditované vzdělávací instituce CURATIO
Ing. Kateřina Endrštová, zástupkyně šéfredaktora APSS ČR

Místo konání

Kongresový sál a další prostory hotelu Palcát
třída 9. května 2471, 390 02 Tábor

Jihočeská univerzita (JČU / Galerie Vančurova)
Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Datum konání

Čtvrtek 9. a pátek 10. října 2014.

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     590 Kč

Platby se přijímají výhradně bankovním převodem; platební informace jsou zaslány 
účastníkům v potvrzovacím e-mailu po registraci. Přihlášení účastníci s nezaplace-
ným účastnickým poplatkem budou automaticky vyřazeni z registrace. 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 pracov-
níkům a pracovníkům v sociálních službách osvědčení celoživotního vzdělávání (dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Výdej potvrzení/osvědčení proběhne 
v pátek 10. 10. po ukončení kongresu od 12.00 do 14.00 v předsálí kongresového sálu 
hotelu Palcát.

Ubytování

Ubytování si zajišťuje a platbu za ubytování hradí každý účastník sám za sebe.
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ASOCIACE POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

www.apsscr.cz

APSS ČR je největší profesní organizací zastřešující posky-
tovatele sociálních služeb v ČR. Sdružuje více než 960 orga-
nizací a 2300 registrovaných služeb. Organizačně je rozdě-
lena do odborných celorepublikových sekcí a 14 krajských 
organizací.

APSS v rámci své činnosti:

 zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, 
zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifi kovanou oponenturou a inicia-
cí a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb;

 zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti posky-
tovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkuše-
ností svým členům; 

 vyvíjí studijní, dokumentační, vzdělávací a expertní činnost;
 organizuje kongresy, odborné konference a vzdělávací programy.

Asociace je členem:

 EDE – Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory;
 ESN – Evropské sociální sítě;
 FEANTSA – Evropské federace národních organizací pracujících s bezdomovci;
 UZS – Unie zaměstnavatelských svazů ČR;
 RAROSP – Rady pro rozvoj sociální práce.

Profesní svaz zdravotnických pracovníků a odborné sekce:

Při APSS ČR působí Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách 
a šest odborných sekcí, jejichž činnost probíhá 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;
 sekce korporátních poskytovatelů sociálních služeb.

E-shop (shop-apsscr.alvepi.com):

 nabídka knih z produkce APSS ČR i dalších odborných titulů.



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 sociálních 

služeb bude vystaveno osvědčení dle zákona č. 108/2006 Sb.

Ing. Bc. Alice Švehlová

výkonná ředitelka APSS ČR
Mobil: + 420 725 392 749

E-mail: reditelka@apsscr.cz

Mgr. Magda Dohnalová

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:

Vančurova 2904, 390 01 Tábor, tel. 381 213 332, provolba 3, www.apsscr.cz

Institut vzdělávání APSS ČR 
nabízí kurzy:

 Demence v obrazech 
 Proměny stáří a gerontooblek

 Jak pečovat o klienty 

 s Parkinsonovou nemocí

 a dalších 60 seminářů akreditovaných MPSV

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
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DOPOLEDNÍ BLOK

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

8.00 – 9.30 Prezence účastníků v předsálí Kongresového sálu hotelu Palcát

9.30 – 10.00 Zahájení kongresu, přivítání účastníků
  Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR
  Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí 
  Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábor
  Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv
  Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
  Mgr. Ivana Stráská, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
  Steve Rank, obchodní rada Australian Trade Commission

10.00 – 10.15 APSS ČR v roce 2014
  Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR

10.15 – 10.45 Odměňování zaměstnanců v sociálních službách
  Bc. Dagmar  Žitníková, předsedkyně Odborového svazu 
  zdravotnictví a sociální péče ČR

10.45 – 11.15 Města a obce jako zřizovatelé sociálních služeb
  Mgr. Jana Vildumetzová, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR

11.15 – 11.30 Prezentace společnosti HARTMANN – RICO, a. s.
  Ing. Věra Husáková, HARTMANN – RICO, a. s., Veverská Bítýška 

11.30 – 12.00 Aktuální situace v oblasti sociálních služeb
  Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce 
  a sociálních věcí

12.00 – 13.15 Přestávka na občerstvení

ČTVRTEK 9. ŘÍJNA
SPOLEČNÝ PROGRAM 

V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT



Aktuality APSS ČR, sociální péče, 
zdravotní  péče, rozhovory, reportáže, 
okénko do světa, ekonomika a řízení, 
projekty, vzdělávání, legislativa, 
zprávy a zkušenosti poskytovatelů.

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: XIV.
íjen 2012

Změní se Změní se 
fi nancovánífi nancování

„Kdy přijede máma?“ 

web, na kterém to žije
„Šedesátka“

Behaviorální terapie opakujícího se dotazování

sociálních služeb?

Asociace poskytovatel  sociálních služeb eské republiky
www.apsscr.cz  •  www.socialnisluzby.eu

ro ník: XIV.
duben 2012

aromaterapie

Etická dilemata
moc a pomoc 
v sociálních službách

rozhovor 
s D. Czudkovou

Nedívám se 
na překážky 

Vo avý sv t

Asociace poskytovatel  sociálních služeb eské republiky
www.apsscr.cz  •  www.socialnisluzby.eu

ro ník: XIV.
srpen–zá í 2012

a jejich výcvik

Jak se využívá 
veřejná služba

Anketa
Nový seriál 

Ergoterapie 
v geriatrii

Psí asistenti 

www.socialnisluzby.eu

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

Cena

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 kanceláře asociace 
na e-mailu tajemnice@apsscr.cz

kontaktní informace
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
tel.: 381 213 332, 606 832 551
e-mail: sefredaktor@apsscr.cz

Najdete nás 
i na Facebooku.
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ODPOLEDNÍ BLOK

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

13.15 – 13.45 OP Zaměstnanost (2014–2020) a příležitosti 
  pro poskytovatele sociálních služeb
  PhDr. Karel Vít, Ph.D., ředitel odboru implementace fondů 
  Evropské unie MPSV ČR

13.45 – 14.00  Program švýcarsko-české spolupráce
  Mgr. Šárka Sovová, vedoucí oddělení, Centrum pro zahraniční 
  pomoc – příprava a koordinace, Ministerstvo fi nancí 

14.00 – 14.30 Financování bydlení pro seniory
  Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., fi nanční poradce, bývalý guvernér ČNB

14.30 – 15.00 Problematika Úřadu práce v kontextu poskytovatelů 
  sociálních služeb
  Mgr. Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR  

SPOLEČENSKÝ GALAVEČER V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT

Vstup do sálu od 18.30, zahájení od 19.00 hodin.

• Moderátoři: Aleš Cibulka a Vladimír Hron

• Předávání certifi kátů Značka kvality v sociálních službách

• Předávání certifi kátů Zelený domov

• Udělení Ceny APSS ČR

• Raut

• Hudební skupina Big Papa

• DJ Oldies



P ICHÁZÍME S NOVOU GENERACÍ  
INFORMA NÍHO SYSTÉMU

Navštivte nás pro více informací 
na našem stánku

www.cygnus2.cz
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PÁTEK 10. ŘÍJNA

ODBORNÉ SEKCE
 

Ekonomicko-provozní sekce – hotel Palcát, kongresový sál

Předsedající:
Ing. Bc. Alice Švehlová, PhDr. Marie Hermanová, MBA

09.00 – 09.30 Budoucnost sociálních služeb
  Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV ČR

09.30 – 10.00 Profesní zákon o sociálních pracovnících
  PhDr. Radek Suda, vedoucí oddělení koncepce sociální práce,
  zástupce ředitele odboru sociálních služeb MPSV ČR

10.00 – 10.30 Financování sociálních služeb v roce 2015
  Ing. Linda Maršíková, vedoucí oddělení koncepce ekonomiky 
  sociálních služeb MPSV ČR 

10.30 – 10.40  Zajištění tepelné energie v zařízeních sociálních služeb
  Marek Řebíček, IVORY Energy, a. s.

10.40 – 11.00 Výsledky návštěv veřejného ochránce práv 
  v zařízeních sociálních služeb
  Mgr. Petra Zdražilová, vedoucí právního odboru 
  Kanceláře veřejného ochránce práv

11.00 – 11.30 Procesní analýza jako manažerský nástroj
  Ing. Věra Husáková, HARTMANN – RICO, a. s.

11.30 – 12.00 Přestávka

12.00 – 12.30 Hodnocení pracovníků v sociálních službách
  Ing. Jiří Herman, MBA, občanské sdružení Pramen podpory

12.30 – 12.40 Komplexní servis prádla pro pobytová zařízení sociálních služeb
  Jan Chrištof, jednatel společnosti Chrištof, spol. s r. o.

12.40 – 13.10 Společensky odpovědná organizace
  Mgr. David Šourek, ředitel Centra rozvojových aktivit UZS ČR



Značka kvality je externí systém hodnocení kvality soci-
álních služeb, který je založen na udělování bodů a z něj 
vycházejícího přidělení hvězdiček. Podstatou certifi kace 
založené na principech transparentnosti, dobrovolnosti 
a fi nanční dostupnosti je zhodnocení všech důležitých 
aspektů poskytování sociální služby z pohledu uživatele. 
Systém usiluje o zvyšování kvality v certifi kovaných za-
řízeních, poukazuje na slabá místa v poskytování péče 
a předkládá doporučení, v jakých oblastech je možné se 
dále zlepšovat. 
Prestiž a podporu zajistilo Značce kvality v roce 2013 

zařazení do vládního Programu Česká kvalita, který garantuje objektivitu a nezávis-
lost seriózních značek kvality na českém trhu. 
V současné době jsou veřejnosti přístupné modifi kace systému pro služby pobyto-
vé (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), ambulantní pro osoby se 
zdravotním postižením (denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutic-
ké dílny) a terénní (pečovatelská služba). V rámci pobytových sociálních služeb bylo 
od roku 2011 certifi kováno již více než 45 domovů. Správcem systému je Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Značka kvality v sociálních službách

www.znackakvality.info



Demence 
v obrazech

Unikátní
seminář

Seminář je určen 
pro 20-25 účastníků 
a připravíme ho pro 
vaše zařízení na klíč. 
Pracovníci sociálních 
služeb i zdravotničtí 
pracovníci obdrží 
příslušná potvrzení 
o celoživotním 
vzdělávání.



Institut vzdělávání 
APSS ČR nabízí unikátní 
seminář pro všechny, 
kteří pečují o osoby 
trpící demencí.

Jeho cílem je:
• pochopit svět lidí s demencí, 
• odbourat předsudky a nejistotu 

při práci s lidmi s demencí,
• odstranit bariéry v komunikaci,
• naučit se řešit každodenní situace, 
• naučit se adekvátně zodpovědět 

dotazy klienta,
• naučit se nenásilně přimět 

uživatele k běžným činnostem.

Bližší informace:

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

Natočili jsme několik krátkých fi lmů zachy-
cujících běžné situace, které denně prožívá-
te a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, 
hygiena, vycházky apod.). Po promítnutí ka-
ždé z těchto scének budou následovat dvě 
předtočené varianty řešení situace, z nichž 
jenom jedna je správná. Za pomoci výkladu 
zkušeného lektora a následné diskuze mají 
účastníci možnost získat nové poznatky, 
které jim usnadní práci. 

Seminář lze objednat 
u stánku IVA v předsálí.

APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí 
MPSV ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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Zdravotní sekce – JČU, B 203

Předsedající:
PhDr. Jaroslava Kotalíková, Mgr. Marie Burgetová

09.00 – 09.10 Představení činnosti Profesního svazu zdravotnických 
  pracovníků v sociálních službách
  Mgr. Alena Sakařová, ředitelka Profesního svazu zdravotnických
  pracovníků v sociálních službách

09.10 – 09.40 Kontinuální vyhodnocování kvality ošetřovatelské péče 
  v pobytových sociálních službách
  Mgr. Magdalena Stejskalová, manažerka kvality Sociálních služeb Vsetín

09.40 – 10.10 Pády seniorů
  Mgr. Lucie Pohlová, lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR

10.10 – 10.20 Parkinson, co dělat…
  Ing. Romana Skála-Rosenbaum, ředitelka PARKINSON – HELP, o. s.

10.20 – 10.40 Plánování ošetřovatelské péče v pobytových sociálních službách
  Mgr. Marie Burgetová, vedoucí úseku přímé péče CSS Prostějov

10.40 – 11.10 Cesta k fyzické kondici a duševní svěžesti 
  pro zvládání náročné role v pomáhajících profesích
  PhDr. et Mgr. Dana Klevetová, lektorka vzdělávací instituce CURATIO

11.10 – 11.30 Dezinfekce rukou při převazu rány
  Mgr. Veronika Šarešová, HARTMANN – RICO, a. s.

11.30 – 12.00 Přestávka

12.00 – 12.30 Sexualita osob s mentálním postižením
  Mgr. Helena Čálková, lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR

12.30 –13.00  Komunikace s agresivním a hostilním pacientem 
  při poskytování ošetřovatelské péče
  Mgr. Patrik Burda, lektor Institutu vzdělávání APSS ČR

13.00 – 13.10 Probiotika a jejich místo ve zdravé výživě
  Dr. Lenka Čadová, R&D Manager VALOSUN, a. s.

13.10 – 13.20 Odborové svazy v sociálních službách
  Bc. Dagmar  Žitníková, předsedkyně Odborového svazu 
  zdravotnictví a sociální péče ČR



z aktuální nabídky vybíráme
Bazální stimulace – základní a navazující kurz

Individuální plánování s obtížně 
spolupracujícím klientem
Základy kinestetiky v praxi

Jak plánovat ošetřovatelskou péči
Práce s rodinou klienta

Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient 
v sociálních službách

Péče o klienty s demencí v kazuistikách
Management a řízení lidských zdrojů

akreditovaná vzdělávací instituce
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Sociální sekce – JČU, hlavní sál v přízemí

Předsedající:
Mgr. Alena Kubíková, Mgr. Irena Lintnerová

09.00 – 09.30 Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách
  Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitelka Domova U Biřičky
  Ing. Jiří Horecký, Ph.D.,MBA, prezident APSS ČR

09.30 – 10.00 Využití informačního systému při plánování pečovatelské služby
  Ing. et Mgr. Alena Řehořová, ředitelka ICSS v Jihlavě

10.00 – 10.30 Prvky expresivních terapií v denních činnostech
  Mgr. Irena Lintnerová, ředitelka, Základní škola 
  a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o. p. s.

10.30 – 11.00 Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách
  Mgr. et Mgr. Matěj Černý, lektor vzdělávací instituce CURATIO

11.00 – 11.30 Jak může zasedací pořádek ovlivnit komunikaci
  Mgr. Martina Sedláková, HARTMANN – RICO, a. s.

11.30 – 12.00 Přestávka

12.00 – 12.30 Bezpečná pohybová aktivizace klienta v sociálních službách
  Mgr. Barbora Bártlová, Ph.D., Fakultní nemocnice u sv. Anny 
  v Brně, doléčovací a rehabilitační oddělení 

12.30 – 13.00 Prezentace projektu „Systémová podpora profesionálního
  výkonu sociální práce“, Profesní komora sociálních pracovníků
  Marie Froulíková, oddělení koncepce sociální práce MPSV ČR

13.00 – 13.30 Univerzity třetího věku a další vzdělávání seniorů na Vysočině
  Mgr. Táňa Křížová, odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina



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 švýcarsk
pobytových zařízeních sociální

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“
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WORKSHOPY

Sociálně-právní ochrana dětí a spolupráce s poskytovateli 
sociálních služeb – JČU, A 201

Panelová diskuze

Předsedající:
Mgr. Marta Miklušáková, ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV ČR
Mgr. Kateřina Šlesingerová, zastupující vedoucí oddělení ochrany práv dětí 
a náhradní rodinné péče MPSV ČR
9.00 – 11.00

Standardy kvality v pečovatelské službě – JČU, A 126

Předsedající:
Mgr. Marcela Hauke, lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR
9.00 – 13.00
• Co jsou SQSS všeobecně
• Co přinášejí SQSS pracovníkům pečovatelské služby – hrozba nebo pomoc 
• Kdo se má zapojit do tvorby SQSS 
• Jak tvořit metodiky a jejich použití v praxi
• Specifi ka jednotlivých SQSS při poskytování pečovatelské služby
• Jak a kdy zapojit zaměstnance do SQSS 

Integrace osob se zdravotním postižením 
do společnosti – JČU, A 302

Předsedající:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., Mgr. Michaela Veselá, lektorky Institutu vzdělávání 
APSS ČR
9.00 – 13.00
• Pracovní rehabilitace
• Volnočasové aktivity OZP
• Aktivizace OZP
• Zooterapie





Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vydává časopis

Odborné příspěvky o sociální práci napříč obory: sociální služby, 
zdravotnictví, justice, školství, veřejná správa, SPOD...

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem evidence odběratelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Objednávejte na: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s.
Vančurova 2904, 390 01 Tábor, tel./fax: 381 213 332 

e-mail: tajemnice@apsscr.cz, www.apsscr.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA

......................................................................

......................................................................
jméno nebo název organizace

......................................................................

......................................................................

......................................................................
adresa (ulice, č. p., město, PSČ, stát)

................................ /...................................
IČ / DIČ

KORESPONDENČNÍ ADRESA

......................................................................

......................................................................
jméno nebo název organizace

......................................................................

......................................................................

......................................................................
adresa (ulice, č. p., město, PSČ, stát)

......................................................................
e-mail

......................................................................
razítko / podpis

......................................................................
kontaktní telefon

LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE
informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky

formát A4, 28 stran, 2x ročně – duben a říjen
cena 49,50 Kč za číslo, roční předplatné 99 Kč

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

Objednávám předplatné časopisu Listy sociální práce 

v počtu ..............  kusů od čísla ..............

www.listysp.cz



Komunikace s uživateli trpícími 
Alzheimerovou chorobou – JČU, A 417

Předsedající:
Mgr. Lubomír Pelech, lektor Institutu vzdělávání APSS ČR
9.00 – 13.00
• Základní pojmosloví demence a Alzheimerovy choroby
• Stadia a projevy Alzheimerovy choroby
• Rizikové faktory demence 
• Komunikace a její zásady při práci s lidmi s demencí včetně komunikace 

s nekomunikující nebo agresivní osobou
• Zjišťování potřeb u lidí s demencí 
• Aktivizační programy a techniky vhodné pro práci s lidmi s demencí
• Praktické ukázky, nácvik, modelové situace

Česko-australské fórum péče o seniory / Czech-Australian 
Aged Care Forum – hotel Palcát, salonek II, 2. patro

Předsedající:
Steve Rank, obchodní rada Australian Trade Commission (Austrade) pro region střední Evropy
Ing. Karel Vostrý, ředitel úseku mezinárodní spolupráce Unie zaměstnavatelských svazů ČR
9.00 – 11.00

Videokonference z Austrálie a prezentace australských odborníků a fi rem z oblasti 
péče o seniory a aktivního stárnutí (tlumočení do češtiny je zajištěno).
• Péče o seniory a osoby s postižením v Austrálii 
• Struktura sociálních služeb
• Propojení zdravotní a sociální péče
• Efektivní fi nancování
• Trendy a novinky z oboru, např. architektura domovů pro seniory
• Systém vzdělávání v oboru

Fórum organizují Australian Trade Commission (Austrade) 
ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.
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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 před-
sedajícím.

Generální partner

Hlavní sponzoři

Sponzor galavečera

HARTMANN – RICO, a. s.

IReSost , s. r. o. Kimberly-Clark, s. r. o.

SCA Hygiene Products, s. r. o.
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Sponzoři a vystavovatelé
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Mediální partneři
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