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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi potěšením Vás přivítat na již sedmém VÝROČ-
NÍM KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLU-
ŽEB ČR, který pro Vás pořádá Asociace poskytovate-
lů sociálních služeb ČR. Přál bych si, aby pro Vás byl 
i letošní ročník prostorem pro setkávání, rozhovory 
a čerpání nejen nových informací, ale i povzbuzení 
a motivace k další práci.

V letošním roce jsme zvolili jiný programový formát 
kongresu, a to formou rozhovorů se zajímavými lidmi. 
Dále Vás čeká spousta informací a přednášek před-
ních českých odborníků. Při přípravě programu jsme 
se snažili o tematickou různorodost a pestrost a také 
si velmi vážíme Vašich zpětných vazeb z předchozích 
kongresových ročníků, na jejichž základě se snažíme 
kongres neustále zlepšovat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám 
program kongresu, ve kterém naleznete základní in-
formace o této vzdělávací, společenské a pro posky-
tovatele sociálních služeb ojedinělé akci a těšíme se 
na setkání s Vámi.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Úvodní slovo 
prezidenta APSS ČR

í ý

„Čeká vás spousta 

informací a přednášek 

předních českých 

odborníků.“ 



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 CURATIO EDUCATION s.r.o.

Ing. Kateřina Endrštová, zástupkyně šéfredaktorky APSS ČR

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

Centrum Univerzita Tábor
Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Čtvrtek 8. a pátek 9. října 2015.

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 nezaplaceným účastnickým poplatkem 
budou automaticky vyřazeni z registrace. Objednané 
vstupenky na galavečer obdrží účastníci 
u prezence před začátkem kongresu.

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 potvrzení/osvědčení proběhne v pátek 9. 10. 
po ukončení kongresu od 12.00 do 14.00 v předsálí 
kongresového sálu hotelu Palcát.

Ubytování si zajišťuje a platbu za ubytování hradí každý 
účastník sám za sebe.

Organizační 
výbor

Místo konání

Datum konání

Kongresový 
poplatek

Potvrzení
– osvědčení 
o účasti

Ubytování



Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
www.apsscr.cz

APSS ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České 
republice. Sdružuje více než 983 organizací a 2 353 registrovaných služeb.

Asociace v rámci své činnosti:
• zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, 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;
• je pořadatelem již tradičního Týdne sociálních služeb ČR a výtvarné soutěže Šťastné stáří 

očima dětí, spolupořadatelem ocenění Národní cena – Pečovatel/ka roku a soutěže Zlaté 
listy, držitelem licence E-Qalin pro ČR (model měření a zvyšování kvality) a správcem Značky 
kvality (systém externí certifi kace zařízení).

Sekce a svazy Asociace:
Činnost sekcí a svazů probíhá na základě specifi ckých potřeb členů Asociace.

Sekce:
• sekce terénních služeb;

• sekce ambulantních služeb;
• sekce azylových domů;

• sekce nízkoprahových zařízení;
• sekce adiktologických služeb;

• sekce korporátních poskytovatelů sociálních služeb.

Svazy:
• Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách;

• Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách.

TH E E U R OP E A N AG E I N G N E T WO R K
UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH

SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY

APSS ČR je členem:



Institut vzdělávání APSS ČR vytváří a zajišťuje kvalitní vzdělávací programy splňující 
veškeré podmínky a náležitosti celoživotního i kvalifi kačního vzdělávání podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Institut vzdělávání APSS ČR realizuje:
akreditované kurzy

školicí akce
kvalifi kační programy 

Institut vzdělávání APSS ČR absolventům vzdělávacích akcí vydává:
osvědčení v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

potvrzení o počtu kreditů dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. pro zdravotnická povolání

Vzdělávací programy jsou určeny pro tyto cílové skupiny: 
vedoucí pracovníky
sociální pracovníky

zdravotní pracovníky 
pracovníky v sociálních službách 

Institut vzdělávání APSS ČR nabízí: 
otevřené kurzy 
kurzy „na klíč“ 

Realizace vzdělávacích programů je variabilní 
a vždy je upravena pro potřeby organizace. 

Kontakt: APSS ČR, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, tel.: 381 213 332, provolba 3
manažerka vzdělávání: tel.: +420 724 940 126, e-mail: institut@apsscr.cz

administrativní pracovnice: tel.: +420 607 056 211, e-mail: administrativa@apsscr.cz

www.apsscr.cz  www.institutvzdelavani.cz

INSTITUT 
VZDĚLÁVÁNÍ

 APSS ČR

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
je vzdělávací institucí akreditovanou MPSV ČR
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ČTVRTEK 8. ŘÍJNA

SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT

9.30–12.00 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR
  Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábor

  Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

  doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra 
    Ing. Iva Merhautová, MBA, náměstkyně pro informační technologie 
  Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, 
  sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR

  Ing. Věra Husáková, Sales & Marketing Manager, HARTMANN – RICO, a. s.

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

     Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Veřejná ochránkyně práv 

12.00–13.15 Přestávka

13.15–14.00  Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů žijících
  ve vlastním prostředí 
  prof. MUDr. Hana Kubešová-Matějovská, CSc., 
  přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, 

  předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti 

14.00–14.45  Udržitelnost „zdravotních a sociálních služeb 
  z pohledu padesátníka-ekonoma“
  Ing. Miroslav Zámečník, člen Národní ekonomické rady vlády,

  partner, Boston Venture Central Europe, s. r. o. 

14.45–15.15  Sexualita nejen seniorů  
  doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., 
  předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti JEP

  15.15–17.00  Pracovní setkání předsedů/kyní odborných sekcí APSS ČR
  Centrum Univerzita, A 302

SPOLEČENSKÝ GALAVEČER V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT

18.30 Otevření sálu
19.00 Zahájení
• Laďa Kerndl 
• Raut 
• Předávání certifi kátů Značka 

kvality v sociálních službách
• Vyhlášení výsledků soutěže Zlaté 

listy roku 2014
• Udělení Ceny APSS ČR

• Křest knihy Karolíny Friedlové 
Bazální stimulace® pro pečující, 
terapeuty, logopedy a speciální 
pedagogy – Praktická příručka 
pro pracující v sociálních služ-
bách, dlouhodobé péči a ve speci-
álních školách

• Hudební skupina Big Papa
• DJ v klubu La casa Havana



Externí systém hodnocení 
kvality sociálních služeb, 
který je založen na ud lo-
vání bod  a z n j vycháze-
jícího p id lení hv zdi ek. 
V systému jsou hodnoceny 

všechny d ležité aspekty poskytování sociální 
služby z pohledu uživatele. Cílem je poskytnout 
uživatel m, zájemc m o službu a také jejich ro-
dinným p íslušník m jednozna nou informaci 
o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném 
za ízení o ekávat.

 zam ena na to, co je kvalitní z pohledu uživatele
 od roku 2013 sou ástí vládního Programu 

eská kvalita, který garantuje objektivitu a ne-
závislost seriózních zna ek kvality na eském 
trhu

 certi  kováno již více než 60 služeb

Pro jaké sociální služby je certi  kace ur ená

Domov pro seniory a domov 
se zvláštním režimem
Hodnotí se kritéria v oblastech:
- ubytování
- stravování
- kultura a volný as
- partnerství
- pé e

Pe ovatelská služba
Hodnotí se kritéria v oblastech:
- pé e, individuální p ístup, partnerství
- stravování

Ambulantní služby pro osoby se zdravotním 
postižením (denní stacioná e, centra den-
ních služeb, sociáln  terapeutické dílny)
Hodnotí se kritéria v oblastech:
- prostorové dispozice a personální 
 zajišt ní služby
- podpora integrace uživatel  
 do b žného života
- rozvoj individuálních kompetencí
- pé e a stravování

Pro  vstoupit do certi  kace a získat ocen ní
 ukázat kvalitu za ízení uživatel m, jejich 
rodinným p íslušník m, zájemc m o službu 
a široké ve ejnosti

 získat odbornou zp tnou vazbu na aktuální 
stav poskytované pé e

 zvýšit prestiž své organizace
 motivovat pracovníky k neustálému zlepšo-
vání poskytovaných služeb

 získat doporu ení, v jakých oblastech je mož-
né se dále zlepšovat

Správcem systému je Asociace poskytovatel  
sociálních služeb R.

Zna ka kvality v sociálních službách

www.znackakvality.info
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PÁTEK 9. ŘÍJNA

ODBORNÉ SEKCE 

EKONOMICKO-PROVOZNÍ SEKCE
Hotel Palcát, kongresový sál 

Předsedající: Ing. Jiří Horecký, Ph.D, MBA; PhDr. Marie Hermanová, MBA

9.00–10.00 Financování sociálních služeb a novela zákona 
  o sociálních službách  
  Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální   

  práce a sociálního bydlení MPSV ČR

  Ing. Linda Maršíková, vedoucí oddělení koncepce fi nancování sociálních služeb MPSV ČR

10.00–10.20   Úhrada ošetřovatelské péče v roce 2016
  Ing. Jiří Horecký, Ph.D, MBA, prezident APSS ČR

10.20–11.00 Diskusní panel 
  Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR

  Ing. Pavel Bráborec, předseda krajské organizace APSS ČR Karlovarského kraje

  Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

  Ing. Jiří Lorenc, lektor Institutu vzdělávání APSS ČR, daňový poradce

11.00–11.20 Modely optimalizace rozpočtu jako výsledek procesní analýzy
  Ing. Věra Husáková, Sales & Marketing Manager, HARTMANN – RICO, a. s.

11.20–11.45  Zařízení sociálních služeb jako povinný subjekt podle 
  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
  Mgr. Petra Zdražilová, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv

11.45–12.00  Požadavky na řídicí a kontrolní systém organizace
  Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA, CURATIO EDUCATION s.r.o.  

12.00–12.10  Komplexní služby – správa nemovitostí 
  pro poskytovatele sociální péče
  Michal Šula, ředitel rozvoje ZENOVA services, s. r. o.

12.10–12.30 Provoz zařízení sociálních služeb 
  z pohledu facility managementu
  Ing. Marek Růžička, MBA, Mark2 Corporation Czech, a. s. 

Poznámky:



APSS ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydávají ve spolupráci 
s Kanceláří veřejného ochránce práv a Společností sociálních pracovníků 
ČR informační a odborný časopis určený především sociálním pracovní-
kům – „Listy sociální práce“.

Cílem časopisu je prostřednictvím odborných článků, rozhovorů, příkla-
dů dobré praxe a dalších textů pomoci k identifi kaci sociální práce, jejímu 
formování, rozvoji a zvyšování její prestiže, umožnit nahlédnout do všech 
oblastí, kde se sociální práce koná, vytvořit platformu pro výměnu zkuše-
ností i názorů, poskytnout informační servis.

Listy sociální práce tak překračují hranici sociálních služeb a věnují se so-
ciální práci také ve zdravotnictví, justici, školství, sociálně-právní ochraně 
dětí, veřejné správě apod. Listy sociální práce nechtějí být vědeckým, resp. 
akademickým časopisem, ale časopisem pro každodenní praxi sociálních 
pracovníků a všech, kdo se sociální prací přicházejí do styku. Časopis vy-
chází dvakrát ročně ve formátu A4 s barevnou obálkou a v nákladu přesa-
hujícím 1000 kusů. Cena jednoho čísla je 49,50 Kč (resp. 2 €). Objednávky 
přijímá kancelář APSS ČR. Více informací získáte na www.listysp.cz

Listy sociální práce Informa ní a odborný asopis (nejen) pro sociální pracovníky

S , ,   

1

Odborný časopis
Listy sociální práce
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ZDRAVOTNÍ SEKCE 
Centrum Univerzita, B 203

Předsedající: PhDr. Jaroslava Kotalíková; Mgr. Marie Burgetová

9.00–9.10  Činnost Profesního svazu zdravotnických pracovníků 
  v sociálních službách
  PhDr. Jaroslava Kotalíková, místopředsedkyně řídicí rady Profesního svazu  

  zdravotnických pracovníků v sociálních službách

9.10–9.30 Péče o PEG v podmínkách sociálních služeb
  Mgr. Marie Burgetová, vedoucí úseku přímé péče, Centrum sociálních služeb Prostějov

9.30–10.00  Léčba bolesti u seniorů
  prof. MUDr. Hana Kubešová-Matějovská, CSc., 
  přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, 

  předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti 

10.00–11.00 Poskytování stravy jako základní činnost s ohledem
  na specifi cké potřeby osob s demencí – zjištění 
  ze systematických návštěv
  Mgr. et Mgr. Ladislav Tomeček, Kancelář veřejného ochránce práv

11.00–11.30 Sebepoznání při krizové komunikaci 
  Mgr. Martina Sedláková, HARTMANN – RICO, a. s.

11.30–12.00 Přestávka

12.00–12.30 Rizika plynoucí z nesprávného stravování stomiků 
  a životní styl nemocných se stomií 
  Romana Eysseltová, Chirurgická klinika FN Brno 

12.30–13.00 Komplikace stomií na zažívacím traktu 
  a jejich možné řešení sestrou
  Mgr. Monika Antonová, stomická sestra Chirurgické kliniky FN Brno 

Poznámky:
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SOCIÁLNÍ SEKCE
Centrum Univerzita, kongresový sál v přízemí

Předsedající: Ing. Daniela Lusková, MPA; Mgr. Petr Hanuš

9.00–9.10  Činnost Profesního svazu sociálních 
  pracovníků v sociálních službách
  Ing. Daniela Lusková, MPA, 
  předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách

9.10–9.30 Úskalí supervizních setkání 
  Mgr. Lukáš Holeček, MBA, vedoucí Domova pro seniory U Kostelíčka Pardubice

9.30–10.00 Jaké změny kognitivního výkonu můžeme 
  očekávat u seniorů žijících ve vlastním prostředí za 7 let
  Mgr. Jan Matějovský, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno

10.00–10.20 Nové a novelizované právní předpisy – připravované
  legislativní návrhy v souvislostech 
  PhDr. Radek Suda, zástupce ředitele, odbor sociálních služeb, 

  sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR

10.20–10.40 Aktuálně k přípravě věcného záměru zákona 
  o sociálních pracovnících (profesní zákon) 
  PhDr. Melanie Zajacová, vedoucí oddělení koncepce sociální práce 

  a vzdělávání MPSV ČR

 
10.40–11.00 Nový koncept právního rámce pro poskytování 
  sociálních služeb
  Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV ČR

11.00–11.20 Sociální bydlení 
  Mgr. Linda Sokačová, vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování MPSV ČR

11.20–11.50 Přestávka

11.50–12.20 Rizika a potřeby ve stáří při poskytování 
  terénních sociálních služeb
  Mgr. Hana Pinkavová, LF MU Brno, Katedra ošetřovatelství 

12.20–12.40 Problematické situace při poskytování terénních 
  sociálních služeb
  Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem

12.40–13.00 Potravinové banky a jejich místo v sociálních službách
  Mgr. Ilja Hradecký, předseda České federace potravinových bank

13.00–13.30 Reforma psychiatrie a sociální služby
  Ing. Michael Viereckl, FM solutions, a. s.



z aktuální nabídky vybíráme

akreditovaná vzdělávací instituce

  Kultura chování a vystupování
    zam stnanc  sociálních služeb

  Bazální stimulace – základní a navazující kurz
  Rozvoj týmové spolupráce

  Vykazování pé e na zdravotní pojiš ovny
  Zvládání slovní agrese

  Psychické poruchy u senior
  Práce s rodinou klienta

  Management a ízení lidských zdroj
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Problematické situace při poskytování služeb v azylových 
domech (AD) a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM)

Předsedající: Bc. Martina Smětáková; Mgr. Václava Egermaierová
  Centrum Univerzita, A 126 

9.00–10.30  Rizika virtuálních závislostí klientů
  Ing. Petr Šmíd, DiS., 
  lektor Institutu vzdělávání APSS ČR a ředitel Portus Prachatice, o. p. s. 

10.30–12.00 Pohled lékaře na řešení situací klientů zařízení AD a NZDM
  MUDr. Antonín Doněk, psychiatr Psychiatrické nemocnice Písek

Ukázky ze seminářů Institutu vzdělávání APSS ČR
  Centrum Univerzita, A 417

9.00–10.00 Proměny stáří a gerontooblek 
  MgA. Bc. Lenka Čurdová, lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR

10.00–11.00 Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí
  Ing. Romana Skála-Rosenbaum, Parkinson-Help z. s.

  

11.00–12.00 Demence v obrazech  
  Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR

Kvalita péče o klienty a zaměstnance

  Centrum Univerzita, A 302

Předsedající: Mgr. Jakub Žákavec, MBA; Mgr. Veronika Ječná, DiS.

10.00–11.30 Nástroj na zvyšování kvality péče o klienty pobytových zařízení
  Mgr. Veronika Ječná, DiS., ergoterapeut, lektor, externí poradce

11.30–12.30 Péče o zaměstnance nejen za pomoci hodnocení
  Mgr. Jakub Žákavec, MBA, DelpSys, s. r. o., externí odborník MPSV ČR

  14.00–16.00  Pracovní setkání řídicí rady Profesního svazu sociálních
  pracovníků v sociálních službách

Poznámky:

WORKSHOPY





Institut vzdělávání APSS ČR nabízí 
unikátní seminář pro všechny, 

kteří pečují o osoby trpící demencí.

Demence 
v obrazech 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.

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.

Bližší informace:

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

Natočili jsme několik krátkých fi lmů zachycujících 
běžné situace, které denně prožíváte a řešíte se 
svými klienty (oblékání, strava, hygiena, vycházky 
apod.). Po promítnutí každé 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 účastní-
ci možnost získat nové poznatky, které jim usnadní 
práci. 

APSS ČR je akreditovanou 
vzdělávací institucí MPSV ČR.

Unikátní seminář



Poděkování

Organizační výbor děkuje všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc 
při realizaci kongresu. Organizační výbor dále vyslovuje poděkování 

všem přednášejícím a předsedajícím.

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



Mediální partneři
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