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10. 
Společný program 
v kongresovém sále hotelu Palcát

Jiří Horecký, prezident APSS ČR, EAN, UZS ČR

Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce správních činností a soc. politiky MPSV ČR

Marie Bílková, ředitelka odboru fi nancování kapitol státního rozpočtu I, MF ČR

Jaroslava Němcová, ministryně práce a sociálních věcí ČR

Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

Radka Maxová, poslankyně PS PČR, předsedkyně Výboru pro sociální politiku 

Petr Matuška, ředitel, Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., čestný člen APSS ČR

Tomáš Groh, výkonný ředitel HARTMANN-RICO a.s.

Tadeusz Hławiczka, člen Etické komise APSS ČR, čestný člen APSS ČR

Taťána Gregor Kuchařová, Miss World 2006, předsedkyně správní rady 

Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci

Z odpoledního programu

Vyhněte se rakovině – Jan Žaloudík, senátor a lékař

Stav českého školství – Václav Klaus ml., předseda Výboru pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR

Můj život s kardiochirurgií – Jan Pirk, kardiochirurg, 
přednosta Kardiocentra IKEM

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 Dobrý pěstoun, udělení Ceny APSS ČR, raut, 
ochutnávka moravských vín, fotokoutek, zpěvák Petr Kolář
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Odborné sekce

Ekonomicko-provozní sekce
 Stát a jeho role v nastavení sociální politiky a sociálních služeb
 Role korporátního poskytovatele v sociálních službách
 Novela zákona o sociálních službách, fi nancování sociálních služeb

Sekce sociální práce se seniory
 Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR
 Představení projektu Sociální služby odborně
 Kvalita je víc než jen papíry
 Komunikace s lidmi s demencí
 Aktuality z oblasti koncepce sociálních služeb
 Jak vhodně trénovat paměť u seniorů
 Není vítěze, je jen poraženého – komunikace s rodinou
 Příspěvek na péči aneb Kde dávky nepomáhají

Sekce zdravotní
 Proces podávání léků „per os“ a jeho dokumentace. 

Co s léky po zemřelých?
 Křehký senior v sociálních službách
 Psychiatrické minimum jako základ kvalitní péče o klienty 

s duševním onemocněním v sociálních službách
 Zvládání neklidného klienta v terminálním stádiu života
 Jak „přežít“ péči o klienty sociálních služeb
 Spolupráce s rodinou při doprovázení klientů v závěru života
 Chceme doprovázet, musíme se připravit

Sekce děti a mládež
 Streetwork in chat – terénní práce ve virtuálním prostředí
 Co je zlobení, co je povaha, a co už může být duševní onemocnění
 Problematika práce s uživateli konopí
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Workshopy

Kvalita v sociálních službách
 Proces certifi kace Značky kvality v sociálních 

službách (pobytové, terénní a ambulantní služby)
 Certifi kace paliativního přístupu

OSPOD
 Role OSPOD a provázejících organizací
 Příbuzenská pěstounská péče

Přihlášky:

www.apsscr.cz, Konference & Kongresy & Semináře

Kongresový poplatek:

členové APSS ČR: 990 Kč
ostatní: 1 890 Kč
společenský galavečer: 650 Kč


