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SPOLEČNÝ PROGRAM 
V KONGRESOVÉM SÁLE HOTELU PALCÁT

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
prezident APSS ČR

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

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
ministr zdravotnictví

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
vysokoškolský pedagog, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

PhDr. Vladimír Špidla
politik, předseda vlády v letech 2002–2004, evropský komisař v letech 2004–2010

Mgr. Anna Šabatová Ph.D.
veřejná ochránkyně práv

Ilona Svobodová
česká herečka a dabérka

Pavel Nový
český herec

Z odpoledního programu:

Zdravá sociální politika
prof. Ing. Václav Klaus, CSc., ekonom, politik, prezident ČR v letech 2003–2013

Stav českého zdravotnictví 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN

Izrael: Západní demokracie ve válce
Tomáš Pojar, M.A., CEVRO Institut ,diplomat, bezpečnostní analytik, náměstek MZV v letech 
2006–2010, český velvyslanec v Izraeli v letech 2010–2014

GALAVEČER V HOTELU PALCÁT

18.30 hodin – Otevření sálu
19.00 hodin – Zahájení večera

 Slavnostní předání certifi kátů Značka kvality v sociálních službách
 Slavnostní předání diplomů Certifi kovaný manažer v sociálních službách
 Udělení Ceny APSS ČR
 Raut
 Hudba: Presley Elvis Revival band, African soul, Merenda
 DJ v klubu La casa Havana

Z programu čtvrtek 10. října
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Z programu

ODBORNÉ SEKCE 

Sekce ekonomicko-provozní
 Novela zákona o sociálních službách, fi nancování sociálních služeb

 Dotační řízení na rok 2020

 Vzdělávání managementu v sociálních službách

 Současná struktura služeb dlouhodobé péče 

Sekce sociální
 Profesní svaz sociálních pracovníků – vzdělávání Sociální služby odborně,

Sociální pracovník manažerem 

 Profesní zákon: zákon o sociálních pracovnících

 Supervize vedoucích v sociální práci

 Role sociálního pracovníka při koordinované rehabilitaci klienta sociální služby

 Individuální plánování v praxi a správně 

 Jak se připravit na inspekci kvality a obhájit dobrou praxi sociální služby

 Právo na přiměřené riziko uživatele sociální služby

 Interní předpisy poskytovatele sociálních služeb

 Použití nástrojů a metod kognitivně behaviorální terapie u osob s mentálním 
handicapem v kombinaci s dalšími duševními onemocněními a agresivními 
projevy chování

Sekce zdravotní
 Zdroje bolesti zad v pomáhajících profesích

 Prevence bolesti zad

 Limity v individuálních požadavcích klienta při poskytování sociálních služeb

 „Nechcete u nás žít? Nemusíte.“ 

 Novinky v oblasti zdravotnických pomůcek od 1. 1. 2019

 Vedení rodin v terénních sociálních službách v péči o osobu blízkou

 Využití validačních technik při práci se starými dezorientovanými osobami v praxi

 Právo v práci při zajištění péče o klienta sociálních služeb

pátek 11. října
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WORKSHOPY 

Reforma psychiatrické péče – mýty a skutečnost 
Záměry reformy psychiatrické péče vzbuzují množství nadějí i obav. Jako každá 
zásadní změna systému poskytování péče zasáhne do života tisíců lidí – nejen 
pacientů/klientů, ale i těch, kteří se o ně v rámci různých systémů starají. Tento 
zásadní krok přináší množství otázek i v sektoru sociálních služeb. Ta nejdůležitější 
zní: Bude stávající systém sociálních služeb schopen naplnit očekávání, která mají  
autoři reformy a také klienti zdravotních a sociálních služeb a jejich rodiny? 
Na tuto i další otázky se pokusí odpovědět  zástupci MZ (řízení reformy), 
MPSV (řízení systému sociálních služeb), Asociace krajů ČR (plánování a fi nancování 
kapacit sociálních služeb) a poskytovatelů (zástupce APSS ČR). 

Terapie agresivity zážitkem
Použití nástrojů a metod kognitivně behaviorální terapie u osob s mentálním 
handicapem v kombinaci s dalšími duševními onemocněními a agresivními projevy 
chování

PŘIHLÁŠKY
www.apsscr.cz, Konference & Kongresy & Semináře

Kongresový poplatek
 členové APSS ČR: 990 Kč

 ostatní: 1 890 Kč

 společenský galavečer: Kongresový sál 650 Kč, 
Sál Jordán 650 Kč, Klub BarBar 590 Kč

Záštitu nad kongresem převzali
 Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

 Ing. Štěpán Pavlík, starosta města Tábor


