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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již podesáté je mi potěšením přivítat Vás na VÝROČNÍM KONGRESU 
POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR, který pro Vás pořádá 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

Jsem rád, že tento ročník je nejen jubilejní, ale v mnoha ohledech 
i rekordní. Rekordní počtem účastníků, bohatou paletou známých 
a respektovaných odborníků a osobností, rozmanitostí odborného 
programu, ale i širší kapacitou a programovou nabídkou 
slavnostního galavečera, který je nedílnou a neodmyslitelnou 
součástí „našeho“ kongresu. 

Při přípravě programu jsme se snažili o tematickou různorodost 
a pestrost. Podobně jako v několika posledních ročnících přinášíme 
nejen témata z oboru sociálních služeb; naši hosté jsou odborníky 
prezentujícími také oblasti společenských věd, filozofie, zdravotnictví, 
školství apod. 

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 těšíme se na setkání s Vámi.

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

10. 10. 
výroční kongres 
poskytovatelů
sociálních služeb

Kongresová aplikace!
I letos je pro účastníky kongresu připravena kongresová aplikace, kde je 
možné nalézt mnoho aktuálních i užitečných  informací. V průběhu  
1. dne kongresu bude možné mj. hostům prostřednictvím aplikace 
pokládat živě dotazy. Aplikaci lze stáhnout zde: Google Play i App Store
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Ing. Jiří Horecký, Ph.D. MBA 
prezident APSS ČR

Datum konání
Čtvrtek 11. a pátek 12. října 2018

Kongresový poplatek
Členové APSS ČR 990 Kč
Ostatní 1 890 Kč
Společenský galavečer 650 Kč

Platební informace byly zaslány 
účastníkům v potvrzovacím e-mailu 
po registraci, poplatek lze hradit pouze 
bankovním převodem. Přihlášení účastníci 
s nezaplaceným účastnickým poplatkem 
byli vyřazeni z registrace. 

Vstupenky na galavečer 
Objednané vstupenky na galavečer 
obdrží účastníci u prezence před 
začátkem kongresu.  

Osvědčení/ potvrzení 
o účasti
Výdej osvědčení o celoživotním 
vzdělávání (dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách) proběhne v pátek  
12. října po ukončení kongresu 
od 12 do 14 hod v předsálí 
kongresového sálu hotelu Palcát.

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

www.apsscr.cz

Ing. Kateřina Endrštová 
marketing manažerka, 
zástupkyně šéfredaktorky 
APSS ČR

PhDr. Marie Hermanová, MBA 
ředitelka akreditované 
vzdělávací instituce CURATIO

Ing. Mgr. Alice Švehlová 
výkonná ředitelka APSS ČR

Ing. Jiří Herman, MBA
člen prezidia České asociace 
pracovníků pomáhajících 
profesí, z. s.

Organizační výbor

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

Centrum Univerzita Tábor
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
www.apsscr.cz

APSS ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České 
republice. Sdružuje více než 1130 organizací a 2530 registrovaných služeb.

Asociace v rámci své činnosti:
• zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména 

předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou 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, držitelem licence 
E-Qalin pro ČR (model měření a zvyšování kvality) a správcem Značky kvality (systém externí 
certifikace zařízení);

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

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

Sekce:
• sekce terénních služeb;

• sekce ambulantních služeb;
• sekce adiktologických služeb;

• sekce sociálních služeb pro osoby bez domova;
• sekce korporátních poskytovatelů sociálních služeb;

• sekce péče o ohrožené dítě;
• sekce služeb pro rodinu;

• sekce pro náhradní rodinnou péči a SPOD.

Svazy:
• Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách;

• Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách.

UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH
SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY

APSS ČR je členem:

E U R O P E A N
A G E I N G
N E T W O R K
f o r m e r  E D E | E A H S A



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, 
Českých Budějovicích 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. Aktuální nabídku kurzů 
najdete vždy na webových stránkách 
Institutu v záložce „otevřené kurzy“.

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 slu-
žeb v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků. Chceme se podílet se na rozvoji 
systému celoživotního vzdělávání a být jedním z článků přispívajících ke zvyšování kvality 
nabízených sociálních služeb.

Institut 
vzdělávání 
APSS ČR



10. 10. Program
výroční kongres 
poskytovatelů sociálních služeb

Tábor, 11.–12. října 2018
Hotel Palcát, 9. května 2471/2 • Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904

ČTVRTEK 11. ŘÍJNA

SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT
9.30 – 12.00

Taťána Kuchařová
Miss World 2006, předsedkyně správní 
rady Nadace Taťány Kuchařové 
Krása pomoci

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
ministryně práce a sociálních věcí

Ing. Marie Bílková
ředitelka odboru financování kapitol 
státního rozpočtu I, MF ČR

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
ministr zdravotnictví

Mgr. David Pospíšil
ředitel odboru sociálních služeb, sociální 
práce a sociálního bydlení MPSV ČR

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Martin Ondráček
šéfredaktor zpravodajství a publicistiky 
Českého rozhlasu, vedoucí projektu 
Ježíškova vnoučata

Ing. Radka Maxová
poslankyně PS PČR a předsedkyně 
Výboru pro sociální politiku

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

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

Ing. Tomáš Groh
člen představenstva a jednatel 
společnosti HARTMANN – RICO a. s.
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Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
prezident APSS ČR

Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR



Program

12.00–13.15 
Přestávka, oběd

13.15–13.55 
Vyhněte se rakovině 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., 
senátor a místopředseda Výboru pro 
zdravotní a sociální politiku Senátu 
PČR, ředitel Masarykova onkologického 
ústavu v Brně

13.55–14.35 
Stav českého školství 
Mgr. Václav Klaus ml., poslanec PS PČR 
a předseda Výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR

14.35 – 15.15 
Můj život s kardiochirurgií 
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., 
kardiochirurg, přednosta 
Kardiocentra IKEM

PÁTEK 12. ŘÍJNA

ODBORNÉ SEKCE 

Ekonomicko-provozní sekce
Hotel Palcát Tábor, Kongresový sál, přízemí
Předsedající: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA; 
Ing. Daniela Lusková, MPA

9.00–9.30 
Aktuální informace pro 
poskytovatele sociálních služeb 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

9.30–10.00 
Novela zákona o sociálních 
službách, zákon o sociálním bydlení
Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru 
sociálních služeb, sociální práce 
a sociálního bydlení MPSV ČR

10.00–10.30 
Objevte svět efektního řízení
Bc. Jan Syrový, lektor Institutu 
vzdělávání APSS ČR

10.30–10.45  Přestávka

10.45 – 10.55 
Sociální podnikání, kde technologie 
a inovace hrají hlavní roli 
Jolana Hájková, programový manažer, 
Laboratoř Nadace Vodafone

10.55 – 11.10 
Úspora času personálu: 
Máme řešení!
Mgr. Ivana Dostalíková, 
HARTMANN – RICO a. s.

GALAVEČER V HOTELU PALCÁT
Kongresový sál (přízemí) 

sál Jordán (1. p.) • BarBar (suterén)

18.30 otevření sálů
19.00 zahájení galavečera

• Slavnostní předání certifikátů 
Značka kvality v sociálních službách

• Slavnostní předání diplomů Certifikovaný 
manažer v sociálních službách
• Křest knihy „Dobrý pěstoun“
• Udělení Ceny APSS ČR • Raut

• Vystoupení mažoretek 2. ZŠ Sezimovo Ústí
• Hudba: Petr Kolář, skupiny Big Papa a Merenda

• DJ v klubu La casa Havana
• Slovem provází Aleš Cibulka
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11.10–11.40 
Aktuální situace ve financování 
sociálních služeb
Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru 
sociálních služeb, sociální práce 
a sociálního bydlení MPSV ČR

Ing. Martina Borošová, oddělení 
koncepce financování sociálních služeb 
MPSV ČR

11.40–12.00 
Role korporátního 
poskytovatele v sociálních 
službách
Ing. Věra Husáková, SeneCura s.r.o.

Sociální práce se seniory
Centrum Univerzita Tábor, Kongresový sál, přízemí
Předsedající: Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

9.00 – 9.30 
Sociální služby odborně 
pod křídly Profesního svazu 
sociálních pracovníků APSS ČR
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., 
lektorka Institutu vzdělávání APSS 
ČR, předsedkyně Profesního svazu 
sociálních pracovníků APSS ČR

9.30–10.00 
Význam a přínos trénování 
paměti u seniorů 
MgA. Bc. Lenka Čurdová, lektorka 
Institutu vzdělávání APSS ČR, 
trenérka paměti III. stupně

10.00–10.30 
Péče aneb Kde dávky 
nepomáhají
PhDr. Radek Suda, 
vrchní ministerský rada, odbor 
nepojistných sociálních a rodinných 
dávek MPSV ČR 

10.30–10.45
Přestávka

10.45 – 11.00
Jak si poradit 
s nebezpečnými patogeny
Mgr. Petr Havlíček, 
HARTMANN – RICO a. s.

11.00–11.30 
Aktuality z oblasti koncepce 
sociálních služeb
Mgr. Jan Vrbický, 
vedoucí oddělení koncepce sociálních 
služeb MPSV ČR

11.30–12.00 
Kvalita je víc než papíry aneb 
Jsou správně nastavené procesy 
zárukou kvality sociální služby?
Mgr. David Šourek, 
lektor Institutu vzdělávání APSS ČR

12.00–12.30 
Není vítěze, 
je jen poraženého – komunikace 
s rodinou klienta
Mgr. Michaela Veselá, 
lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR
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Sekce zdravotní
Centrum Univerzita Tábor, posluchárna B203 (2. podlaží)
Předsedající: PhDr. Marie Hermanová, MBA; 
PhDr. Jaroslava Kotalíková

9.00–9.20 
Proces podávání léků per os 
a jeho dokumentace. 
Co s léky po zemřelých?
PhDr. Marie Hermanová, MBA, 
jednatelka CURATIO EDUCATION s. r. o.

9.20–9.40 
Křehký senior v sociálních služ.
Mgr. Hana Pinkavová, odborný 
asistent, Lékařská fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně, Katedra ošetřovatelství

9.40–10.00 
Psychiatrické minimum jako 
základ kvalitní péče o klienty 
s duševním onemocněním 
v sociálních službách
PhDr. Jiří Tinka, Ph.D., 
lektor CURATIO EDUCATION s. r. o.

10.00–10.20 
Zklidňující techniky u klienta  
v terminálním stádiu života
Bc. Helena Dvořáková, 
lektorka CURATIO EDUCATION s. r. o.

10.20–10.40  přestávka

10.40 – 10.55
Novinky v oblasti zdravotnických 
pomůcek od 1. 1. 2019
MUDr. Taťána Soharová, 
HARTMANN – RICO a. s.

10.55–11.15 
Jak „přežít“ péči o klienty 
sociálních služeb
Mgr. Monika Kopecká, 
vedoucí DpS Dubina Pardubice

11.15–11.35 
Spolupráce s rodinou 
při doprovázení klientů 
v závěru života
Mgr. Magdaléna Hejlová, vedoucí  
DpS Domovy sociálních služeb Litvínov

11.35–12.00 
Chceme doprovázet, 
musíme se připravit
Mgr. Lenka Antolová, MPA, ředitelka 
Sociální služby Kynšperk nad Ohří

Sekce děti a mládež
Centrum Univerzita Tábor, učebna A417 – 4. podlaží
Předsedající: Mgr. Václava Egermaierová 

9.00–9.45 
Streetwork in chat – terénní 
práce ve virtuálním prostředí 
Mgr. Václava Egermaierová,
předsedkyně sekce služeb péče 
o ohrožené dítě, vedoucí služeb pro děti 
a mládež Diakonie ČCE Západ

9.45–10.30 
Co je zlobení, co povaha a co už 
může být duševní onemocnění 
Mgr. Petra Tošnerová, 
lektorka Diakonické akademie ČCE 

10.30–10.45  přestávka

Program
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10.45–12.00 
Problematika práce 
s uživateli konopí 
Bc. Kamil Podzimek, vedoucí zařízení 
Jihočeský streetwork Prevent

Workshop 
Kvalita v sociálních službách 
Hotel Palcát Tábor – sál Jordán, 1. patro
Předsedající: Ing. Pavel Jirek 

9.00–10.00 
Kvalita v poskytování paliativní 
péče a certifikace paliativního 
přístupu v pobytových 
zařízeních sociálních služeb 
Mgr. David Šourek, 
lektor Institutu vzdělávání APSS ČR

10.00–10.30 
Značka kvality v pobytových 
sociálních službách
Ing. Karel Vostrý, certifikátor, 
Centrum rozvojových aktivit Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR Praha

10.30–10.45  přestávka

10.45–11.15 
Značka kvality v terénních 
sociálních službách
Ing. Renata Kainráthová, 
certifikátorka, G-centrum Tábor, 
viceprezidentka pro terénní 
služby APSS ČR

11.15–11.45
Značka kvality v ambulantních 
sociálních službách
Mgr. Irena Lintnerová, certifikátorka, 
Centrum Kaňka Tábor, viceprezidentka 
pro ambulantní služby APSS ČR

Workshop 
Sociálně právní ochrana dětí
Centrum Univerzita Tábor, 
učebna A302 – 3. podlaží
Předsedající: Mgr. Lenka Šilhánková

9.00–9.30 
Role odborů sociálně právní 
ochrany dětí a provázejících 
organizací
JUDr. Zuzana Zárasová, odborný 
referent náhradní rodinné péče, odbor 
ochrany práv dětí MPSV ČR

9.30–10 00 
Příbuzenská pěstounská péče
Mgr. Daniel Hovorka, právník, odbor 
ochrany práv dětí MPSV ČR

10.00–10.15  přestávka

10.15–12.00 
Poruchy chování s akcentací 
na agresivitu dětí a mládeže
PhDr. Zdeněk Kulhánek,
klinický psycholog, poradenství pro děti, 
mládež a nedospělé dospělé

10. 10. 

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

 certi kováno již více než 90 služeb

Pro jaké sociální služby je certikace 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 certi 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

Program
výroční kongres 
poskytovatelů sociálních služeb
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Správcem systému je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  
a vytvořila jej za podpory společnosti HARTMANN – RICO a. s.



z aktuální nabídky vybíráme

akreditovaná vzdělávací instituce

• Práce s klienty závislými na alkoholu
a jiných návykových látkách

• Agresivní chování a jeho zvládání
v sociálních službách

• Emoce a komunikace v zátěžových
a krizových situacích

• Individuální plánování s klienty s demencí
• Individuální plánování v paliativní péči

• Paliativní přístupy v geriatrii
• Péče o klienty s cukrovkou v sociálních službách

• Náhlé zhoršení stavu klienta I., II.  "A co teď " 



 
 

Komfortní stabilizace částečně imobilního, sedícího klienta v invalidním vozíku. 
 

Bezpečné zajištění klienta ve vozíku, bez použití restriktivních prostředků, je každodenní realitou. Prioritou je 
zajistit stabilní polohu klienta a zároveň minimalizovat volný prostor ve vozíku. Minimalizováním tohoto prostoru 

omezíme či zabráníme klouzání a možnému přepadávání klienta. Klient by se měl cítit bezpečně a pohodlně. 
 

Výrobce 
 
k tomu účelu vyrábí vhodné pomůcky. 

 

 
 

Navštivte nás u naší expozice. 
Budete mít možnost „posedět v invalidním vozíku“. Pomocí simulace, si na vlastní kůži vyzkoušíte 

komfort, který můžete vašim klientům s těmito pomůckami zajistit. 
 

Pořiďte nyní vašim klientům zvýhodněný balíček, který jsme pro Vás připravili. 
(složení balíčku najdete v tabulce níže) 

 
Kompletní balíček pro jednoho klienta s výstavní 20% slevou. 

 

Celková cena 4 432,00 Kč, se slevou 3 545,60 Kč bez 21% DPH. 
 

Pro jednotlivé produkty výstavní sleva 10%. V tabulce níže, jsou uvedeny ceny bez slevy. 
 

Kód zboží Název Bez DPH 21% S DPH 21% 

REN:RCB01625 Stabilizér zad na invalidního vozíku 65x70 cm 905,00 Kč 1 095,05 Kč 

REN:RCV07400 Podložka s abdukčním klínem 10cmx42x42cm 1 394,00 Kč 1 686,74 Kč 

REN:RCM35209 Polštář s potahem ve tvaru půlměsíce, PU potah s úchyty 1 051,00 Kč 1 271,71 Kč 

REN:RCF50025 Opěradlo 40x118 cm, Podporuje pacienta ze strany. 1 082,00 Kč 1 309,22 Kč 

 
MSM, spol. s r.o., Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram 
Tel.: 318 620 603, Fax: 318 635 213, msm@msmgroup.eu, www.msmgroup.eu 



má

narozeniny

informacní systém pro poskytovatele sociálních sluzeb

Jak se zapojit a co konkrétně to znamená? Stavte se za námi. 
Dostanete čtyřlístek        pro štěstí a vše probereme. 

www.iscygnus.cz 

stante se 400. zákazníkem
slavte s námi

 a získejte implementaci zdarma
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www.stamed.cz

+420 725 323 111 
obchod@stamed.cz 
Toužimská 1705/25, 
323 00 Plzeň

Kompletní portfolio naleznete na www.stamed.cz

Řešíte problematiku zápachu 
a potenciálních infekcí  
ve vašem zařízení?

Máme pro Vás řešení!

již  
brzy

?

Váš generální 
dodavatel  
v sociální  
sféře
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3 jednoduché kroky
ke zdravé pokožce při inkontinenci

TENA 
Wet Wipe
vlhčené ubrousky

TENA 
Wash Mousse
mycí pěna

TENA 
Zinc Cream 
zinková mast

TENA 
Barrier Cream 
ochranná vazelína

TENA Pants
navlékací kalhotky

TENA Slip
plenkové kalhotky

ZŮSTAT V SUCHU
Výběr správné a prodyšné pomůcky, která zajistí dokonalou ochranu před 
protečením, zápachem a vlhkostí, je nezbytný pro udržení pokožky v suchu.

SPRÁVNÉ OČIŠTĚNÍ
Při každé výměně absorpční pomůcky je důležité očistit pokožku a vytvořit 
na ní ochrannou vrstvu. Tím se napomůže udržení její přirozené pH.

OCHRANA
Ochranné krémy vytvářejí na pokožce vysoce účinnou bariéru, která chrání 
proti dráždění způsobeném močí, stolicí a potem. Tato ochrana působí
také jako prevence tření kůže o inkontinenční pomůcku.

Více informací na www.tenacz.cz
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Listy
sociální práce
Informační a odborný časopis
(nejen) pro sociální pracovníky

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Partnerem časopisu je Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.apsscr.cz
www.listysp.cz

13
ROČNÍK VI.

49,50 Kč  I  2 € ČÍSLO

JARO  I  2018

 nejrozšířenější odborný měsíčník v oblasti 
sociálních služeb v České republice a na 
Slovensku

 orientuje se na všechny typy a druhy 
sociálních služeb

 určen pro čtenáře z řad zřizovatelů, 
poskytovatelů, zaměstnanců a uživatelů 
sociálních služeb, představitelů veřejné 
správy, odborníků, studentů i pedagogů 
v České republice a na Slovensku

Objednávejte na: 
www.send.cz (pro Českou republiku)

www.press.sk (pro Slovenskou republiku)

www.alza.cz (elektronická verze)

Členské organizace APSS ČR objednávají 
prostřednictvím kanceláře APSS ČR.

www.socialnisluzby.eu
Vydává APSS ČR

 informační a odborný časopis určený 
především sociálním pracovníkům

 věnuje se sociální práci i za hranicí 
sociálních služeb (zdravotnictví, justice, 
školství, sociálně-právní ochrana dětí, 
veřejná správa apod.)

 určen pro každodenní praxi sociálních 
pracovníků a všech, kteří se o sociální 
práci a její rozvoj zajímají

Objednávejte na: 
www.send.cz (pro Českou republiku)

www.press.sk (pro Slovenskou republiku)

Členové Profesního svazu sociálních 
pracovníků v sociálních službách APSS ČR 

dostávají časopis v rámci členství.

www.listysp.cz
Vydává APSS ČR

Dostupnost 
sociálních služeb

 pohledem Ústavního soudu

Sexualita uživatelů
sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz  •  www.socialnisluzby.eu

ročník: XX.
březen 2018

Kino 
pro každého

Předplaťte si...



Poděkování

generální partner

HARTMANN – RICO a. s.

hlavní sponzoři

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

sponzor galavečera

MSM, spol. s r. o.

Bella Bohemia s. r. o.

Stamed s.r.o.Pro CleanLife s. r. o.

Organizátoři děkují všem sponzorům a vystavovatelům za podporu při realizaci  
X. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb 11. – 12. 10. 2018, dále dě-
kují všem přednášejícím, hostům i dalším spolupracujícím subjektům za pomoc 
a mediálním partnerům za spolupráci při propagaci kongresu.
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Sponzoři a vystavovatelé
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Mediální partneři
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Intuitivní a snadné použití
•  Díky elastickým bočním pásům šetří 24 % 

fyzické námahy pečovatelů

Šetří čas personálu
• O 20 % kratší doba aplikace se dvěma širokými lepítky na suchý zip
• Ušetří personálu 1 hodinu denně*

Výběr savostí na den i noc
•  Kalhotky s elastickými bočními pásy jsou nyní dostupné jak na den, 

tak na noc a nově i v super savé variantě

Inovativní kalhotky s elastickými 
bočními pásy MoliCare® Elastic 
jsou nyní BEZ DOPLATKU

Správná volba, 
která šetří čas i námahu

ELA
ST

ICKÉ BOČNÍ PÁSY

NOVĚ 
VELIKOST 

XL

Pro další informace volejte na bezplatnou linku 800 100 150, navštivte 
www.hartmann.cz nebo kontaktujte svého obchodního zástupce HARTMANN-RICO.

* U zařízení se 120 lůžky při výměně pomůcky 3x denně
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