
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR    
a Ledax, o. p. s, vás vítají na konferenci     
Sociální služby v České republice a v Evropě

Konference se koná pod záštitou 1. náměstkyně hejtmana   
Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské     
a primátora města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.

Hlavními partnery konference jsou:



Sociální služby jsou jednou z významných činností, jimiž my lidé, a potažmo stát, 
projevujeme svou solidaritu. Jde o projev lidskosti vůči těm, kteří potřebují naši 
pomoc. Od původně individuální se tato péče postupně institucionalizovala. Žijeme 
v době, kdy hledáme tu správnou míru a optimální poměr mezi institucionálním 
a  individuálním. Jakkoli se v jednotlivých zemích různíme, cíl zůstává stejný. 
Zajistit kvalitu života těm, kteří se bez naší pomoci neobejdou. K tomu, aby se nám 
z celého našeho snažení nevytratil člověk, slouží i tato konference. Věřím, že výměna 
zkušeností přinese nové podněty a vyzvedne smysl naší společné práce.

Mgr. Ivana Stráská
1. náměstkyně hejtmana
Jihočeského kraje



1. den - 24. 5. 2016 
12.00 – 13.00 Prezence účastníků

13.00 – 13.15 Zahájení konference, přivítání účastníků
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR
Mgr. Ivana Stráská, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Ing. Irena Lavická, ředitelka, Ledax, o. p. s.

13.15 – 13.45 Dlouhodobá péče v Itálii
Daniele Raspini - ředitel, Centrum A.S.P. Martelli, Figline Valdarno, Itálie

13.45 – 14.15 Sociální služby ve Finsku
Tuomas Mänttäri - prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
Sosiaalialan Työnaantajat, Finsko

14.15 – 14.45 Veřejné služby ve Slovinsku
Boris Koprivnikar - 1. místopředseda vlády, ministr pro veřejnou správu, 
Slovinsko

14.45 – 15.30 Přestávka

15.30 – 16.00 Sociální práce na Slovensku
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, Ph.D. - mimořádný profesor, Vysoká škola 
zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, Bratislava, Slovensko

16.00 – 16.10 Prezentace generálního sponzora

16.10 – 16.40 Historie sociálních služeb v ČR
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. - Katedra sociální práce, Filozofická fakulta UK 
Praha, Česká republika

16.40 – 17.00 Shrnutí závěrů 1. jednacího dne, diskuze

19.00 – 24.00  Galavečer
raut, hudební doprovod Big Papa

Simultánní tlumočení z anglického a německého do českého jazyka zajištěno.



ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR
je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v ČR.

K 10. 5. 2016 sdružuje 1 520 členů, 987 organizací a 2345 registrovaných služeb, 
534 členů profesních svazů.

www.apsscr.cz
APSS v rámci své činnosti: 

• reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů;
• podporuje žádoucí právní regulaci sociálních služeb;

• rozšiřuje vědecké a výzkumné poznatky do činnosti poskytovatelů sociálních služeb;
• vydává odborný měsíčník Sociální služby a čtvrtletník Listy sociální práce;
• zprostředkovává svým členům tuzemské i zahraniční odborné zkušenosti;

• vyvíjí studijní, dokumentační, vzdělávací a expertní činnost;
• pořádá a organizuje odborné a vzdělávací akce: kongresy, konference, semináře aj.

• podílí se na vzdělávacích, výzkumných a implementačních projektech;
• je pořadatelem tradičního Týdne sociálních služeb ČR a výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí, 

spolupořadatelem ocenění Národní cena – Pečovatel/ka roku 
• je držitelem licence E-Qalin pro ČR, modelu měření a zvyšování kvality 

a správcem systému externí certifi kace Značka kvality.

Asociace je členem:

E.D.E.
Evropská asociace poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory 

E.D.E. je mezinárodní organizace zastřešující jednotlivá národní sdružení ředitelů a poskytovatelů 
služeb dlouhodobé péče o seniory v Evropě. Byla založena v r. 1989 v Lucembursku. Jedním z hlav-
ních úkolů E.D.E. je podpora výměny informací a  zkušeností mezi členy, usnadnění vzájemného 
přenosu dobré praxe napříč zeměmi Evropy a zlepšení kvality péče. Vizí E.D.E. je vytváření humán-
ních životních a pracovních podmínek v domovech včetně naplňování celoevropsky uznávaných 
etických hodnot v sociální oblasti. APSS ČR je řádným členem E.D.E. již  20 let. V březnu letošního 
roku byl prezident APSS ČR Jiří Horecký zvolen také do funkce prezidenta E.D.E. 

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

EDE – Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory;
FEANTSA – Evropské federace národních organizací pracujících s bezdomovci;

ESN – Evropské sociální sítě;
UZS – Unie zaměstnavatelských svazů ČR;
RAROSP – Rady pro rozvoj sociální práce;

EAHSA – Evropské asociace domovů a služeb pro seniory.



2. den - 25. 5. 2016
8.45 –  9.00 Podpis Memoranda sociálních partnerů Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Bc. Dagmar Žitníková, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

9.00 –  9.30 Sociální služby v Rakousku
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. - Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika
 
9.30 – 10.00 Pobytové služby v Rakousku
Markus Mattersberger, MMSc MBA - prezident asociace pobytových zařízení 
sociálních služeb Lebenswelt Heim,  Rakousko

10.00 – 10.30 Domov pro seniory jako centrum sociální sítě  
Mag. Dr. Markus Schwarz, MBA - provozní ředitel společnosti SeneCura, 
Rakousko, SeneCura – největší zřizovatel  pobytových zařízení sociálních 
služeb v Rakousku

10.30 – 10.45 Prezentace generálního sponzora

10.45 – 11.15 Sociální služby v Irsku
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. - ředitel, Výzkumný ústav práce a sociálních 
věcí, Česká republika

11.15 – 11.45 Sociální politiky v Evropské unii
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. - Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

11.45 – 12.00 Shrnutí závěrů 2. jednacího dne

12.00 – 12.15 Diskuze, závěr konference

Coffee break je plánován mezi 10.30 - 11.15 hod.

Simultánní tlumočení z anglického a německého do českého jazyka zajištěno.



Vyberte si z nabídky komplexních služeb pro seniory

Společnost Ledax o.p.s. zastřešuje různé typy služeb pro seniory   
a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální, tak o služby zdravotní.

Poskytované sociální a zdravotnické služby:
•	 pečovatelská	služba
•	 osobní	asistence
•	 domácí	ošetřovatelská	a	hospicová	péče
•	 pronájem	zdravotních	pomůcek

Dále	zajišťujeme	řadu	aktivizačních	a	poradenských	činností	pro	uživatele.	

Nabízíme:
•	 poradenství	týkající	se	sociálních	služeb	pro	seniory	a	bydlení	seniorů
•	 posouzení	záměrů	a	projektů	týkajících	se	těchto	služeb	pro	obce,	kraje,	další	
zřizovatele	a	provozovatele	sociálních	služeb	pro	seniory

•	 převzetí	provozování	zařízení	či	služby,	které	poskytuje	sociální	služby	pro	seniory

Pobytové služby:
•	 domov	pro	seniory
•	 domov	se	zvláštním	režimem



Hlavní partneři

Partneři Premium Plus

Partneři Premium

Mediální partneři
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