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Vážené kolegyně, vážení 
kolegové,

je mi potěšením Vás přivítat 
na již osmém VÝROČNÍM 
KONGRESU POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR, který 
pro Vás pořádá Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
Letošní ročník jsme připravili tak, aby Vám umožnil 
nejen setkat se a pohovořit s kolegy, ale aby Vám 
přinesl nové informace, přístupy, zkušenosti, 
povzbuzení a motivaci k další práci.

V letošním roce pokračujeme v novém programovém 
formátu, který je částečně založen na rozhovorech 
se zajímavými osobnostmi. Dále Vás čeká 
spousta přednášek předních českých odborníků, 
informačních sekcí a workshopů. 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 informace o této vzdělávací, společenské 
a pro poskytovatele sociálních služeb ojedinělé akci, 
a těším se na setkání s Vámi.

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

Úvodní slovo

á i.

NOVINKA
Pro účastníky letošního 
VIII. výročního kongresu jsme připravili 
kongresovou aplikaci, kde najdete nejen 
aktualizovaný program a informace 
o přednášejících. Aplikaci si stáhněte zde:
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Organizační výbor
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, 

prezident APSS ČR
Ing. Jiří Herman, MBA, 

předseda spolku Pramen podpory
Ing. Mgr. Alice Švehlová, 

výkonná ředitelka APSS ČR
PhDr. Marie Hermanová, MBA, 

ředitelka akreditované vzdělávací instituce CURATIO
Ing. Kateřina Endrštová, 

zástupkyně šéfredaktorky APSS ČR

Místo konání
Kongresový sál a další prostory hotelu Palcát

třída 9. května 2471, 390 02 Tábor

Centrum Univerzita Tábor
Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Datum konání
Čtvrtek 6. a pátek 7. října 2016.

Kongresový poplatek
Členové APSS ČR 990 Kč

Ostatní 1 890 Kč
Společenský galavečer 590

Platby se přijímají výhradně bankovním převodem; pla-
tební informace jsou zaslány účastníkům v potvrzovacím 
e-mailu po registraci. Přihlášení účastníci s nezaplace-
ným účastnickým poplatkem budou automaticky vyřaze-
ni 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 ce-
loživotního vzdělávání (dle zákona č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách). Výdej potvrzení/osvědčení proběhne 
v pátek 7. 10. po ukončení kongresu od 11.00 do 13.30 
v předsálí kongresového sálu hotelu Palcát.

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



Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
www.apsscr.cz

APSS ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České 
republice. Sdružuje více než 1007 organizací a 2 278 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);

• vydává odborný čtvrtletník Listy sociální práce a odborný měsíčník Sociální služby

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:



Cenová dostupnost 

(nižší ceny pro členy APSS ČR 

a členy profesních svazů).

Výběr ze široké 

nabídky témat.

Místa konání ve školicích 

místnostech po celé ČR.

Větší výběr termínů jednoho 

tématu v rámci roku.

Výměna zkušeností a dobré 

praxe mezi účastníky z různých 

organizací.

Anonymnější prostředí vedoucí 

k větší uvolněnosti účastníků.

Možnost rychlého vyřešení 

aktuální potřeby dalšího vzdělávání 

u jednotlivých zaměstnanců.

Institut vzdělávání nabízí širokou 

škálu akreditovaných kurzů ve 

školicích místnostech v Praze, 

Brně, Ostravě a Táboře. Kurzy 

připravujeme pro pracovníky 

sociálních služeb na všech pozicích. 

Naší snahou je, aby kurzy byly 

co nejvíce zaměřené na praxi 

a byly interaktivní. Témata jsou 

průběžně aktualizována na základě 

nejnovějších poznatků a nabídka 

je pravidelně rozšiřována o nově 

akreditované vzdělávací programy.

Výhody
Otevřené 
vzdělávací kurzy

Finanční úspora při větších 

skupinách.

Eliminace roztříštěnosti péče 

díky jednotnému vzdělávání 

zaměstnanců.

Přesnější zasazení vzdělávání 

do prostředí poskytované služby.

Vyšší efektivita vzdělávání díky 

individuálnímu přístupu.

Časová úspora.

Možnost naplánování kurzu 

s ohledem na časové a personální 

možnosti organizace.

Upevnění týmové spolupráce.

Výhodnější ceny při dlouhodobější 

spolupráci s Institutem vzdělávání.

Zrealizujeme pro Vaši organizaci 

kurz až pro 25 účastníků na 

jakékoli téma z naší nabídky. 

Nemusíte složitě posílat své 

zaměstnance na školení, lektor 

přijede přímo k Vám. Kurzy 

realizujeme i v odpoledních 

hodinách nebo v sobotu.

Výhody
Kurzy „na klíč“
pro organizace

Kontakt: www.institutvzdelavani.cz  I  Tel.: +420 724 940 126

Patříme k největším vzdělávacím institucím v České republice v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků sociálních 

služeb. Naší ambicí je stát se partnerem poskytovatelů sociálních služeb v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje 

pracovníků. Chceme se podílet na rozvoji systému celoživotního vzdělávání a být jedním z článků přispívajících ke 

zvyšování kvality nabízených sociálních služeb.

Institut vzdělávání APSS ČR

Společně za vzděláváním!
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VIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

Tábor, 6.–7. října 2016
Hotel Palcát, 9. května 2471/2 • Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904

ČTVRTEK 6. ŘÍJNA
SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT
9.30 – 12.00 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR 
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábor
Ing. Radka Maxová, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR
Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí ČR
Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje
Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitelka Domova U Biřičky Hradec Králové
Ing. Tomáš Groh, člen představenstva HARTMANN – RICO, a. s.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., geriatr, internista, gerontolog
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka a publicistka
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv

12.00 – 13.15  Přestávka

13.15 – 14.00 
Starobní důchod – opora ve stáří?
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., 
předseda Odborné komise pro důchodovou reformu a vedoucí Centra pro sociální 
a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

14.00 – 14.45
Ohrožuje imigrační krize Evropu a její hodnoty?
Dr. habil. Petr Robejšek, český politolog, ekonom, komentátor a publicista

14.45 – 15.15
Co chybí sociálním službám v ČR aneb Sociální služby v číslech
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ČR

SPOLEČENSKÝ GALAVEČER V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT
18.30   Otevření sálu              19.00   Zahájení večera 

• Předávání certifi kátů Značka kvality v sociálních službách
• Křest knihy Sociální služby I – Užitečné informace pro manažery

• Udělení Ceny APSS ČR
• Raut

• Vystoupení středověkých kejklířů z Housova mlýna v Táboře
• Hudební skupina Elizabeth
• DJ v klubu La casa Havana



PÁTEK 7. ŘÍJNA
ODBORNÉ SEKCE 

Ekonomicko-provozní sekce
Hotel Palcát, kongresový sál 

Předsedající: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA; Ing. Daniela Lusková, MPA

9.00 – 10.30 
Diskuzní panel k fi nancování sociálních služeb 
a novele zákona o sociálních službách 
Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR
Ing. Martina Borošová, vedoucí oddělení koncepce fi nancování sociálních služeb MPSV ČR
Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV ČR
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR
Ing. Radka Maxová, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR
Mgr. Ivana Stráská, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

10.30 – 11.00 
O krok dál v péči o zaměstnance
Ing. Věra Husáková, Sales & Marketing Manager, HARTMANN – RICO, a. s.

11.00 – 11.30   Přestávka

11.30 – 11.40 
Software pro podporu organizací poskytujících sociální služby
Tomáš Holásek, ZENOVA services, s. r. o.

11.40 – 12.15
Nebezpečné osobnosti v týmu a jak se jim bránit 
PhDr. Jiří Tinka, Ph.D., krizové a vztahové poradenství, lektor CURATIO EDUCATION s.r.o.

Zdravotní sekce
Centrum Univerzita Tábor, B 203

Předsedající: PhDr. Jaroslava Kotalíková; Mgr. Marie Burgetová

9.00 – 9.20 
Činnost Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách 
Mgr. Radka Maršíková, předsedkyně Profesního svazu zdravotnických 
pracovníků v sociálních službách

9.20 – 9.45 
Novinky v diabetologii 
Mgr. Milena Žáková, vrchní sestra, Interní oddělení Nemocnice Jihlava, p. o.

9.45 – 10.15 
Audity ošetřovatelské dokumentace – nejčastější pochybení 
na straně dokumentujících všeobecných sester 
Ing. Bc. Renata Prokešová, senior konzultant IPRASS, s. r. o., výkonná ředitelka GrandPark, a. s.
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10.15 – 10.45 
O krok dál v péči o klienta s inkontinencí
Ing. Andrea Pisingerová, HARTMANN – RICO, a. s.

10.45 – 11.15 
Kvalita ošetřovatelské péče, její měření a hodnocení 
Mgr. Lydie Charouzová, konzultant IPRASS, s. r. o.

11.15 – 11.30   Přestávka 

11.30 – 12.00
Změny ve vzdělávání sester
PhDr. Kateřina Emmerová, Střední zdravotnická škola Jihlava

12.00 – 12.30
Gerontopsychiatrie a novinky v oboru
Mgr. Irena Točíková, manažerka kvality, Psychiatrická nemocnice Jihlava

12.30 – 13.00
Shrnutí závěrů, diskuze

Sociální sekce
Centrum Univerzita Tábor, kongresový sál v přízemí

Předsedající: Mgr. Petr Hanuš; Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

9.00 – 9.10 
Co nového v Profesním svazu sociálních pracovníků v sociálních službách 
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., členka řídicí rady Profesního svazu sociálních pracovníků 
v sociálních službách

9.10 – 9.30 
Nepojistné sociální dávky jako nástroj prevence 
i řešení nepříznivé sociální situace aneb Kde peníze nepomáhají
PhDr. Radek Suda, vrchní ministerský rada, oddělení koncepce nepojistných sociálních 
a rodinných dávek, odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek MPSV ČR

9.30 – 10.00 
Etické aspekty práce v pomáhajících profesích 
doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D., Katedra psychologie a speciální pedagogiky, 
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

10.00 – 10.15 
Aktuality v oblasti sociální práce z hlediska MPSV
PhDr. Melanie Zajacová, vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání MPSV ČR

10.15 – 10.20
SeniAngel® – moderní technologie ve službách seniorům
Daniel Bednařík, předseda představenstva, FT Technologies, a. s.



10.20 – 10.45 
Opatrovnictví – každodenní činnost sociálního pracovníka 
Mgr. Petr Mach, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Kolín

10.45 – 11.00   Přestávka

11.00 – 11.30 
Motivační prvky při práci s klienty sociálních služeb
PhDr. Mgr. Dana Klevetová, lektorka CURATIO EDUCATION s.r.o.

11.30 – 12.00 
Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora 
Mgr. Věra Berková, metodik sociálního úseku, Senior Otrokovice, p. o.

12.00 – 12.20 
Manager z pohledu zaměstnance 
Mgr. Martina Sedláková, HARTMANN – RICO, a. s.

12.20 – 12.40 
Alternativní možnosti komunikace a kompenzace hendikepu 
Mgr. Milan Pešák a Ing. Tomáš Hrdinka, Spektra, výrobní družstvo nevidomých

Terénní sekce 
Centrum Univerzita Tábor, A 417

Předsedající: Ing. Renata Kainráthová; Mgr. Marcela Hauke

9.00 – 11.00 
Problematika oblasti naplňování standardů kvality
Mgr. Kateřina Holická, oddělení inspekce sociálních služeb, 
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR
Mgr. Marie Jarošová, ředitelka, Sociální služby města Milevska

11.00 – 11.15   Přestávka

11.15 – 11.45 
Nové technické možnosti asistenční dohledové služby
Ing. Radovan Hauk, jednatel BDO Advisory, s. r. o.

11.45 – 12.15
Představení projektu podpory neformálních pečujících Pečuj doma
Antonín Hošťálek, koordinátor projektu, Diakonie Českobratrské církve evangelické
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Sekce nízkoprahových zařízení a azylových domů
Centrum Univerzita Tábor, A 334 

Předsedající: Mgr. Václava Egermaierová

9.00 – 9.45 
KRIMIGAME – preventivně-vzdělávací hra pro NZDM
Mgr. Václava Egermaierová, koordinátorka Klubů pro děti a mládež (NZDM), Diakonie ČCE Západ

9.45 – 10.30 
Mobilní klub aneb NZDM na kolečkách 
Mgr. Jakub Jansa, vedoucí Klubu Fontána a Uličník pro děti a mládež, Domažlice, Diakonie ČCE Západ
 
10.30 – 10.45   Přestávka

10.45 – 11.30 
Nízkoprahový think tank aneb Otevřený blok pro sdílení témat z praxe
Mgr. Václava Egermaierová, koordinátorka Klubů pro děti a mládež (NZDM), Diakonie ČCE Západ

WORKSHOP
Značka kvality v sociálních službách 

Centrum Univerzita Tábor, A 302

Předsedající: Mgr. Petra Kulveitová

9.00 – 10.00
Průběh hodnocení pobytových zařízení sociálních služeb Značkou kvality v praxi
Mgr. Jakub Žákavec, MBA, lektor a konzultant, certifi kátor Značky kvality 
v sociálních službách pro pobytové služby
Ing. Karel Vostrý, ředitel Centra rozvojových aktivit UZS ČR, tajemník E.D.E., 
certifi kátor Značky kvality v sociálních službách pro pobytové služby

10.00 – 10.05
SeniAngel® – moderní technologie ve službách seniorům
Daniel Bednařík, předseda představenstva, FT Technologies, a. s.

10.05 – 10.30
Průběh hodnocení pečovatelských služeb Značkou kvality v praxi
Ing. Renata Kainráthová, G-centrum Tábor, viceprezidentka APSS ČR pro terénní služby, 
certifi kátorka Značky kvality v sociálních službách pro pečovatelskou službu

10.30 – 10.45   Přestávka

10.45 – 11.15
Průběh hodnocení ambulantních služeb pro OZP Značkou kvality v praxi
Mgr. Irena Lintnerová, ředitelka Centra Kaňka, viceprezidentka APSS ČR pro ambulantní 
služby, certifi kátorka Značky kvality v sociálních službách pro ambulantní služby



z aktuální nabídky vybíráme

akreditovaná vzdělávací instituce

  Kultura chování a vystupování

  Bazální stimulace – základní,

  Biogra e lov ka a její využití

  Detence v za ízeních sociálních služeb
  Podpora a rozvoj samostatnosti

  Rizika a krizové situace

  Audity dokumentace sociální i zdravotnické,

zam stnanc  sociálních služeb

navazující a prohlubující kurz

v individuálním plánování

klient  s de citem sebepé e

p i poskytování sociálních služeb

audit vykazování pé e na zdravotní pojiš ovny



zdarma.

novinka



Více informací na www.TENApece.cz nebo na bezplatné lince 800 111 121.

Komplexní péče TENA – diskrétní 
a spolehlivé řešení inkontinence

„Inkontinence?
   Díky komplexní péči TENA 

mohu žít naplno.“

„Natahovací kalhotky TENA Pants 
mě spolehlivě ochrání před protečením. 

Díky pečující kosmetice TENA 
mám čistou a hlavně zdravou pokožku.“

Marie, 71 let

1. 2.

3.

p
pokožku pri inkontinencii

3

2

pro zdravou pokožku 
při inkontinenci
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Sociální služby  I
Užitečné informace pro manažery

Využijte nabídky knih, které zakoupíte v e-shopu! 

Členové APSS ČR mohou vybrané tituly objednat s 10% slevou!

NOVINKA
Sociální služby I 
Užitečné informace 

pro manažery

Průvodce systémem 

poskytování 

sociálních služeb

Bazální stimulace pro 

pečující, terapeuty, 

logopedy a speciální 

pedagogy

100 tipů 
pro plánování domácí 

ošetřovatelské péče

Užitečné informace 

Objednávat lze na http://shop-apsscr.alvepi.com

nebo e-mailem na marketing@apsscr.cz.



Externí systém hodnocení 
kvality sociálních služeb, 
který je založen na udělo-
vání bodů a z něj vycháze-
jícího přidělení hvězdiček. 
V systému jsou hodnoceny 

všechny důležité aspekty poskytování sociální 
služby z pohledu uživatele. Cílem je poskytnout 
uživatelům, zájemcům o službu a také jejich ro-
dinným příslušníkům jednoznačnou informaci 
o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném 
zařízení očekávat.

 zaměřena na to, co je kvalitní z pohledu uživatele
 od roku 2013 součástí vládního Programu 

Česká kvalita, který garantuje objektivitu a ne-
závislost seriózních značek kvality na českém 
trhu

 certifi kováno již více než 70 služeb

Pro jaké sociální služby je certifi kace určená

Domov pro seniory a domov 
se zvláštním režimem
Hodnotí se kritéria v oblastech:
- ubytování
- stravování
- kultura a volný čas
- partnerství
- péče

Pečovatelská služba
Hodnotí se kritéria v oblastech:
- péče, individuální přístup, partnerství
- stravování

Ambulantní služby pro osoby se zdravotním 
postižením (denní stacionáře, centra den-
ních služeb, sociálně terapeutické dílny)
Hodnotí se kritéria v oblastech:
- prostorové dispozice a personální 
 zajištění služby
- podpora integrace uživatelů 
 do běžného života
- rozvoj individuálních kompetencí
- péče a stravování

Proč vstoupit do certifi kace a získat ocenění
 ukázat kvalitu zařízení uživatelům, jejich 

rodinným příslušníkům, zájemcům o službu 
a široké veřejnosti

 získat odbornou zpětnou vazbu na aktuální 
stav poskytované péče

 zvýšit prestiž své organizace
 motivovat pracovníky k neustálému zlepšo-

vání poskytovaných služeb
 získat doporučení, v jakých oblastech je mož-

né se dále zlepšovat

Správcem systému je Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR.

Značka kvality v sociálních službách

www.znackakvality.info



Více informací a objednávky: 

Institut vzdělávání APSS ČR, institut@apsscr.cz, tel.:+420 724 940 126

Etika v obrazech 
v sociálních službách

Interaktivní forma: teorie – praxe – spolupráce – zpětná vazba

Unikátní semináře

aktivní fotivní fo

•  motivace a demotivace 
uživatele a jeho aktivní 
nebo pasivní aktivizace

• přímá a nepřímá manipulace uživatele
•  podpora autonomie uživatele 

a jeho svobodná vůle
•  očekávání/předsudky 

včetně hodnocení a stigmatizace uživatele

•  potřeby, hodnoty a osobní cíle 
uživatele a plánování sociální služby

• práce s informacemi o uživateli 
a jejich sdílení v multidisciplinárním týmu

•  závislost uživatele na sociální 
službě versus jeho práva

•  budování důvěry a osobnost
pečovatele

Obsah semináře: 
praktická etika práce zaměřená na péči, pomoc, podporu, 

potřeby a hodnoty konkrétního uživatele

Instruktážní fi lmy zobrazující 8 etických témat

služby sociální péče

se zaměřením na:

služby sociální prevence1 2



Cena jednoho čísla je 50 Kč nebo 2,3 € (letní dvojčísla stojí 69 Kč / 3 €). 

Časopis lze objednat na níže uvedených kontaktech:

• pro Českou republiku na www.send.cz • pro Slovensko na www.press.sk („Časopisy/Odborné časopisy“);
• členské organizace APSS ČR objednávají prostřednictvím kanceláře asociace,

• elektronická verze je ke koupi na www.alza.cz.

Více informací získáte na www.socialnisluzby.eu.

ODBORNÝ ČASOPIS 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

APSS ČR je vydavatelem odborného měsíčníku Sociální služby, který je nejrozšířenějším 
periodikem v oblasti sociálních služeb v České republice. Vychází desetkrát do roka 
v celobarevném formátu A4 v průměrném nákladu 3700 kusů. Časopis se dostává do rukou 
přibližně dvaceti tisícům čtenářů z řad zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních 
služeb, představitelů veřejné správy, odborníků, studentů i pedagogů vČeské republice 
a na Slovensku.

 informační servis, aktivity APSS ČR 
a aktuality z členských organizací; 

 odborné texty z oblasti sociálních 
služeb, péče a zdravotnictví;

 problematiku legislativy, 
ekonomiky, řízení a kvality 
sociálních služeb;

 vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů 
v sociálních službách;

 rozhovory a reportáže;
 články o sociálních službách 

v zahraničí;
 inspiraci pro aktivizační činnosti 

a popisy dobré praxe;

 informace o připravovaných 
i realizovaných projektech; 

 příklady dobré praxe 
poskytovatelů sociálních služeb;

 poradenství; 
 názory a ohlasy samotných 
 čtenářů aj.

Časopis se orientuje na všechny typy a druhy sociálních služeb. Jeho rubriky obsahují:



generální partner

HARTMANN – RICO, a. s.

hlavní sponzoři

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

PODĚKOVÁNÍ 

Organizátoři děkují všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc 
při realizaci VIII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb 

6. – 7. 10. 2016, dále děkují všem přednášejícím, 
hostům  a mediálním partnerům za spolupráci při propagaci kongresu.

sponzor galavečera

SCA Hygiene Products, s. r. o.
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sponzoři a vystavovatelé
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mediální partneři
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