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Zlatým hřebem
Týdne sociálních služeb byl
VII. výroční kongres posk ytovatelů
sociálních služeb ČR
Týden sociálních služeb ČR, jenž
pořádá Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ve spolupráci
s Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR, se letos
konal již posedmé, a to ve dnech
5.–11. října. V rámci těchto dní
proběhla po celé republice nejen
spousta konferencí, veletrhů
sociálních služeb, workshopů,
výstav, setkání apod., ale
i celostátní den otevřených
dveří poskytovatelů sociálních
služeb. K akci se připojily stovky
zařízení poskytujících sociální
služby po celé ČR.
První kongresový den

 Text a foto: Mgr. Veronika Hotová

T

ýden sociálních služeb ČR je
obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí,
přičemž hlavním cílem je akcentování a zviditelnění sociálních služeb
jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti. Zájem, s jakým se Týden sociálních služeb každoročně setkává
u poskytovatelů sociálních služeb, dokládá, jak významné tyto dny jsou. „Týden
sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy
se potkávají poskytovatelé sociálních služeb,
zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí
další odborníci, aby diskutovali o sociálních
službách,“ komentuje akci prezident APSS
ČR Jiří Horecký a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová dodává:
„Prostřednictvím této akce každý rok přibližujeme náročnou a zodpovědnou práci lidí,
kteří v této oblasti pracují. Naším cílem je
ukázat, že sociální služby jsou v České republice kvalitní, že pomáhají statisícům lidí a že
zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.“
První velkou událostí Týdne sociálních
služeb bylo vyhlášení výsledků soutěže
Šťastné stáří očima dětí, které proběhlo
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6. října v prostorách bývalého klášterního
refektáře opatství Emauzy v Praze. Projekt
je výjimečný zapojením těch nejmenších
do tak důležité oblasti, jakou stáří bezpochyby je. I proto má soutěž svou vlastní reportáž na stránkách tohoto časopisu.

VII. výroční kongres
poskytovatelů sociálních služeb
Zlatým hřebem celého Týdne je však nepochybně dvoudenní Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, jenž se letos
konal v Táboře ve dnech 8.–9. října, a to již
posedmé. Kongres přivítal neuvěřitelných
700 účastníků, na které čekal bohatý program plný nejen zajímavých přednášek
a diskuzí předních českých odborníků, ale
i zábavy, jelikož jeho součástí byl tradiční
galavečer.

Pro společný program prvního dne
v kongresovém sále Hotelu Palcát byl zvolen nový programový formát. Moderátoři
Andrea Tajanovská a Jiří Horecký (v „civilu“ lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR
a prezident APSS ČR) tak vítali odborníky
a známé osobnosti ve svém „obývacím pokoji“, který vznikl přímo na jevišti. Hosté
se tak cítili pohodlně a částečně neformálně, což vedlo k větší bezprostřednosti,
kterou si chválili i diváci. Na růžový gauč
se tak během dopoledne usadili např. Ivana
Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Jiří Fišer, starosta města Tábor,
Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro sociální věci a neziskové organizace, Iva Holmerová, ředitelka
Gerontologického centra, David Pospíšil,
ředitel odboru sociálních služeb, sociální
práce a sociálního bydlení MPSV, Zuzana
Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, nebo Anna
Šabatová, veřejná ochránkyně práv.
V odpoledních hodinách vystoupila
s přednáškou na téma Vývoj zdravotního
a funkčního stavu seniorů žijících ve vlastním prostředí Hana Kubešová-Matějovská, přednostka Kliniky interní, geriatrie
a praktického lékařství FN Brno, předsed-
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Křest knihy Karolíny Friedlové

Držitel Ceny APSS Petr Krčál

kyně České geriatrické a gerontologické
společnosti. Představila sedmiletý výzkum
161 seniorů žijících v domácím prostředí
a upozornila na důležitost role obvodního
lékaře, který by měl být tzv. „gatekeeper“
(ten, přes kterého jdou veškeré informace), což u nás nefunguje tak, jako v jiných
zemích. Miroslav Zámečník, člen Národní
ekonomické rady vlády, Boston Venture
Central Europe, s. r. o., mluvil o „Udržitelnosti zdravotních a sociálních služeb z pohledu padesátníka-ekonoma“, což názorně
demonstroval na zajímavých grafech. Jako
poslední se představil Jaroslav Zvěřina,
předseda Sexuologické společnosti České
lékařské společnosti JEP s tématem Sexualita nejen seniorů a ideálně tak zakončil
denní program prvního dne.
Páteční, tedy druhý kongresový den,
byl rozdělen do tří odborných sekcí (ekonomicko-provozní, zdravotní a sociální)
a workshopů. Ekonomicko-provozní sekci
předsedal Jiří Horecký a Marie Hermanová, ředitelka CURATIO EDUCATION
s.r.o. V rámci sekce zazněla např. témata
Financování sociálních služeb a novela zákona o sociálních službách nebo Úhrada
ošetřovatelské péče v roce 2016. Zdravotní sekci předsedaly Jaroslava Kotalíková,
místopředsedkyně řídicí rady Profesního
svazu zdravotnických pracovníků v sociál-

ních službách a Marie Burgetová, vedoucí
úseku přímé péče Centra sociálních služeb
Prostějov. V rámci sekce se tématu Léčby
bolesti seniorů věnovala Hana Kubešová-Matějovská, tématu Komplikace stomií
na zažívacím traktu a jejich možnému řešení sestrou zase Monika Antonová, stomická sestra Chirurgické kliniky FN Brno.
Za předsednickým stolem sociální sekce
byli Daniela Lusková, předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách a Petr Hanuš, koordinátor
sekcí APSS ČR. Posluchači se dozvěděli
o nových a novelizovaných právních předpisech z úst Radka Sudy, zástupce ředitele
odboru sociálních služeb, sociální práce
a sociálního bydlení MPSV či o problematických situacích při poskytování terénních sociálních služeb od Marcely Hauke,
ředitelky Pečovatelské služby města Dvůr
Králové nad Labem.
Páteční den proběhly i tři workshopy, jejichž hlavními tématy byly Problematické
situace při poskytování služeb v azylových
domech a nízkoprahových zařízeních pro
děti a mládež, Ukázky ze seminářů Institutu vzdělávání APSS ČR a Kvalita péče o klienty a zaměstnance.
Páteční den mohl tedy vzniknout jeden
jediný problém, a to dilema, kam se jít
vlastně podívat dříve.

Moderátoři v tzv. obývacím pokoji

Ocenění kategorie B soutěže Zlaté listy 2014

Slavnostní galavečer
Slavnostní galavečer tvořil nejen důstojný předěl mezi dvěma kongresovými dny,
ale i prostor pro neformální setkávání jak
přednášejících, tak posluchačů za poslechu
kapely Big Papa. Po vystoupení Ladi Kerndla v úvodu přišla na řadu nejdůležitější
část večera – předávání certifi kátů Značka
kvality v sociálních službách, vyhlášení výsledků soutěže Zlaté listy roku 2014, udělení Ceny APSS ČR a křest knihy Karolíny
Friedlové Bazální stimulace® pro pečující,
terapeuty, logopedy a speciální pedagogy.
Značkou kvality bylo oceněno 7 zařízení, a to Sociální služby, p. o., Domov pro
seniory a Domov se zvláštním režimem
Kynšperk nad Ohří (4 hvězdy); Dům seniorů „Pohoda“, o. p. s. (4 hvězdy); Domov
Vesna, p. o. (4 hvězdy); Domov pro seniory Tovačov, p. o. (4 hvězdy); Zdravotně sociální služby Turnov, Domov pro seniory
(5 hvězd); Centrum sociálních služeb Praha 2, Domov pro seniory Jana Masaryka
(5 hvězd) a Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Domov pro seniory (5 hvězd).
Vítězem soutěže Zlaté listy 2014 (O nejlepší časopis domova pro seniory), a to dokonce v obou kategoriích (Zlaté listy roku
2014 a Nejlepší titulní strana roku) se stal
Domov seniorů Drachtinka Hlinsko.
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Předávání certikátu Značka kvality
v sociálních službách
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Seznam všech oceněných v kategorii
A (do šesti vydaných čísel za rok) i B (více
než 6 vydaných čísel za rok) je k dispozici
na stránkách www.apsscr.cz, v menu Projekty & Akce.
Cenu APSS ČR za celoživotní přínos sociálním službám, jež Asociace uděluje každý
rok, letos obdržel z rukou prezidenta APSS
ČR Jiřího Horeckého a viceprezidentky
pro ambulantní služby Ireny Lintnerové
Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast
sociálních věcí a rodinné politiky. Petr Krčál se řídí heslem, že prosba o pomoc není
hluchým přáním a musí být vždy vyslyšena. Významný bod jeho práce tvoří transformace sociálních služeb. Právě s Petrem
Krčálem bude v příštím čísle Sociálních služeb uveřejněn rozhovor nejen o jeho vizích
do budoucnosti.

Živý přenos Českého rozhlasu v průběhu galavečera

Ekonomická sekce

„Třešničkou na dortu“ celého galavečera, než začala tzv. „volná zábava“, byl křest
knihy Karolíny Friedlové Bazální stimulace® pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy, kterou vydala APSS ČR.

Na úvod křtu byla puštěna videozdravice
autora konceptu (a zároveň předmluvy knihy) prof. Andrease Fröhlicha, posléze knihu
představila sama autorka (a vtipně popsala
i strasti, které ji při samotném psaní potkávaly). Následně knihu pokřtil a „poslal
do světa“ Jiří Horecký (autogramiáda knihy proběhla hned druhý den v dopoledních
hodinách). Tím byla zakončena formální
část galavečera a volná zábava mohla pokračovat (a také pokračovala) až do ranních
hodin.
Týden sociálních služeb se podařil a byl
„prostorem pro čerpání nejen nových informací, ale i povzbuzení a motivace k další
práci a po několika letech od jeho prvního
vyhlášení se stává jakýmsi svátkem nejen
pro poskytovatele, ale i jejich zaměstnance
a uživatele“, komentuje Jiří Horecký.

Zábava v plném proudu

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM VII. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Organizační výbor děkuje všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc při realizaci kongresu 8. – 9. 10. 2015 v Hotelu Palcát v Táboře. Organizační výbor
dále vyslovuje poděkování všem přednášejícím, předsedajícím, Hotelu Palcát a mediálním partnerům za spolupráci při propagaci kongresu.

generální partner:

hlavní partneři:

IReSoft, s. r. o.

sponzor galavečera:

Kimberly-Clark, s. r. o.

SCA Hygiene Products, s. r. o.

HARTMANN – RICO, a. s.
sponzoři a vystavovatelé:

AG FOODS Group, a. s.
APOTEX (ČR), spol. s r. o.
Alliance Laundry CE s. r. o.
Bella Bohemia, s. r. o.
BONNO GASTRO SERVIS, s. r. o.
CATUS, spol. s r. o.

Dartin, spol. s r. o.
Dentimed, s. r. o.
ERILENS, s. r. o.
Interier Vysočina, s. r. o.
KLARO, spol. s r.o.
Mark2 Corporation Czech, a. s.

MEDICOOL TRADE, s. r. o.
MePro Trading, s. r. o.
MK MARKET, spol. s r. o.
Perfect Distribution a. s.
SIVAK medical technology, s. r. o.
Solift, s. r. o.

Stamed, s. r. o.
Tropico catering, spol. s r. o.
UNTRACO, v. o. s.
ZEPTER INTERNATIONAL, s. r. o.

mediální partneři:
Sociální služby I Listy sociální práce I Dvojka I Český rozhlas I OSZSP ČR I Práce a sociální politika I Doba seniorů I www.mladiduchem.cz I www.hasim.cz
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