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 Text a foto: Mgr. Veronika Hotová,
 šéfredaktorka

romě vyhlášení výsledků 
soutěže Šťastné stáří očima 
dětí, o  kterém pojednává re-
portáž v  tomto čísle, proběh-

la v  rámci Týdne sociálních služeb 3. 10. 
v pražském divadle Broadway premiéra in-
scenace Zatmění, jež je dramatizací slavné 
knihy „Vyhasínání mozku Martina Kleina“. 
Příběh Martina a  Věry, který je plný do-
jemných situací i nečekaného humoru, ožil 
v České republice poprvé, a rozhodně by ho 
měl shlédnout každý, kdo přichází do styku 
s  osobami s  demencí. Vstupenky na  další 
termíny představení, na kterém se podílela 
i APSS ČR, lze zakoupit v síti Ticket Art.

Hlavní událostí celého Týdne však byl 
dvoudenní IX. výroční kongres poskyto-
vatelů sociálních služeb, který odstartoval 
ve  čtvrtek 5. října v  Táboře. V  rámci prv-
ního dne se v  dopolední části vystřídali 
v  „obýváku“ na pódiu např. hejtmanka Ji-
hočeského kraje Ivana Stráská, náměstek 
ministra pro lidská práva, rovné příležitos-
ti a legislativu Petr Krčál, prezidentka Čes-
ké asociace sester Martina Šochmanová či 
zakladatel švýcarských center ambulantní 
onkologie Petr Čech. Hosty důkladně vy-

zpovídala již prověřená moderátorská dvo-
jice prezident APSS ČR Jiří Horecký a  lek-
torka Institutu vzdělávání APSS ČR Andrea 
Tajanovská. Svou „troškou do mlýna“ mohli 
přispět ale i posluchači v sále, a to pomocí 
kongresové aplikace, díky níž bylo možné 
pokládat dotazy on-line. 

V  odpoledních hodinách vystoupili tři 
přednášející, a  to právnička Petra Zdraži-
lová z  Kanceláře veřejného ochránce práv 
(Zjištění z návštěv léčeben dlouhodobě ne-
mocných), odborník na paliativní péči La-
dislav Kabelka (Má být paliativní péče sou-
částí sociálních služeb?) a psychiatr Radkin 
Honzák (Každý den pohlazení).

Předělem kongresových dní byl slavnost-
ní galavečer, který moderovala již „sólo“ 
Andrea Tajanovská. V  rámci večera byly 
uděleny certifi káty Značka kvality v  sociál-
ních službách, a  to třem pečovatelským 
službám (Sociální služby města Žďár nad 

Sázavou; Zdravoš Péče s.r.o. Rokytnice nad 
Jizerou a Centrum sociálních služeb a po-
moci Chrudim) a  pěti domovům pro se-
niory a  domovům se zvláštním režimem 
(DS Morava, a. s., Domov pro seniory Ša-
nov; Domov U Anežky, středisko Benátky 
nad Jizerou; Domov seniorů Hranice; Seni-
or Residence Terasy Plzeň a SENIOR cent-
rum Blansko). Aktuálně je Značkou kvality 
certifi kováno více než 80 služeb.

Druhým bodem programu byl slavnostní 
křest publikace „Když do života vstoupí de-
mence aneb Praktický průvodce péčí o oso-
by s  demencí nejen v  domácím prostředí“ 
Marcely Hauke a  kol. (Radka Pešlová, 
Mária Wirth, Kateřina Pištorová, Rena-
ta Kainráthová). Kniha je ojedinělá svým 
komplexním přístupem k  problematice 
péče o  osoby s  demencí nejen v  domácím 
prostředí. Reaguje na  potřeby pracovníků 
a  pečujících osob, kteří se profesně nebo 
osobně setkávají s  člověkem s  demencí 
ve stále větší míře. Knihu je možné zakou-
pit v e-shopu APSS či ve vybraných kamen-
ných obchodech.

APSS také v rámci galavečera pravidelně 
uděluje Cenu APSS ČR za dlouhodobý pří-
nos sociálním službám. Letošní držitelkou 
se stala ředitelka Gerontologického centra 
v  Praze, proděkanka pro zahraniční vzta-
hy Fakulty humanitních studií UK Praha, 
předsedkyně České gerontologické a geria-
trické společnosti ČLS JEP a také předsed-
kyně Alzheimer Europe Iva Holmerová. Ta 
obdržela nejen plaketu a květiny, ale i kera-
mický mozek na podstavci vyrobený klien-
ty zařízení STROOM DUB, o. p. s., z Dubu 
u Prachatic. Čerstvé držitelce ceny gratulu-
jeme. 

Již IX. ročník Týdne sociálních slu
Výročním kongresem poskytov
Tradiční Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR se letos uskutečnil od 2. do 8. října. Během těchto 7 dní 
proběhly po celé České republice konference, kongresy, workshopy, 
veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní dny 
otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb (o konkrétních 
akcích se dočtete i ve Střípcích na konci čísla). 

K

Autorky knihy Když do života vstoupí demence Marcela Hauke, Iva Holmerová, 
Kateřina Pištorová a Renata Kainráthová

Sekce péče o osoby s demencí
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Po  ofi ciální části galavečera se již roz-
proudila ta neofi ciální část, plná jídla, tan-
ce a hudby.

Druhý kongresový den byl rozdělen 
do odborných sekcí, a to ekonomicko-pro-
vozní, sekce péče o osoby s demencí, sekce 
opatrovnictví v  sociálních službách, sekce 
nízkoprahových zařízení a azylových domů 
a sekce psychoterapie v sociálních službách.

Sekci péče o osoby s demencí předsedala 
Andrea Tajanovská, mezi přednášejícími 
byla např. Iva Holmerová (Aktuality z  ob-
lasti demence na  české i  evropské úrov-
ni), přednostka Kliniky interní, geriatrie 
a  praktického lékařství FN Brno Hana 
Kubešová Matějovská (Současná farmako-
terapie demencí), lektorka Validace podle 
Naomi Feil Renáta Nentvichová Novotná 
(Validace podle Naomi Feil jako nástroj 

důstojného prožití závěrečné etapy života 
člověka s  demencí) či lektorka CURATIO 
EDUCATION s.r.o. Renata Prokešová (Pro-
blematika aplikace léků v  DS a  DZR v  ná-
vaznosti na indikaci lékaře).

Předsedajícími ekonomicko-provozní 
sekce byli Jiří Horecký a  viceprezidentka 
pro kvalitu sociálních služeb APSS ČR Da-
niela Lusková. V diskuzním panelu k fi nan-
cování sociálních služeb a  novele zákona 
o  sociálních službách vystoupili zástupci 
MPSV ČR (David Pospíšil, Martina Borošo-
vá, Jan Vrbický), aktuální výzvy v OPZ se 
zaměřením na sociální začleňování se uja-
la Monika Hejzlarová z  oddělení projektů 
v oblasti veřejné správy a sociální integrace 
MPSV ČR.

Za  předsednický stůl sekce opatrovnic-
tví osob s  omezenou svéprávností usedla 

ředitelka ICSS Jihlava a inspektorka MPSV 
Alena Řehořová, jež se ujala i  přednášky 
na  téma detence, druhou přednášející pak 
byla Radka Pešlová z  CURATIO EDUCA-
TION s.r.o. s  tématem opatrovnictví osob 
s omezenou svéprávností.

Sekci nízkoprahových zařízení a  azylo-
vých domů vedla předsedkyně nízkopraho-
vých zařízení APSS ČR Václava Egermaie-
rová. Mezi přednášejícími byl např. vedoucí 
azylové ubytovny pro muže Žďár nad Sáza-
vou Jiří Juřena (Sociální práce v azylovém 
domě) či Drahomíra Pavlíková s  tématem 
spolupráce mezi nízkoprahovými kluby 
a OSPOD.

Sekci psychoterapie v  sociálních služ-
bách předsedal ředitel odborných sekcí 
APSS ČR Petr Hanuš. Programu se ujal KBT 
terapeut a  spoluzakladatel NAUTIS, z. ú., 
Hynek Jůn (Kompatibilita personálu a lidí 
s autismem anebo mentálním handicapem) 
a vedoucí Terapeutického a sociálně rehabi-
litačního střediska NAUTIS, z. ú., Roman 
Pešek (Problémy a potřeby psychoterapeu-
tů v sociálních službách. Syndrom vyhoření 
pohledem KBT a schematerapie).

Letošní kongres se nadmíru povedl (sou-
dě i  dle výsledků hodnocení návštěvníků 
pomocí kongresové aplikace). Děkujeme 
všem zúčastněným, že jste s námi tyto dva 
dny strávili, děkujeme i  vám všem, kteří 
jste se zapojili do  Týdne sociálních služeb 
jakýmkoliv způsobem. U  vás ostatních 
doufáme, že se zapojíte příští rok, jubilejní 
desátý ročník totiž bude v mnoha ohledech 
výjimečný. A jak bylo heslem letošního roč-
níku: Jedeme v  tom společně. Dejme tedy 
společně najevo i  to, jak důležité sociální 
služby jsou.

žeb ČR vyvrcholil opět
atelů sociálních služeb

Zleva tajemnice APSS Lucie Vávrovská, prezident APSS Jiří Horecký, oceněná Iva Holmerová,výkonná ředitelka 
APSS Alice Švehlová a projektový manažer APSS Pavel Jirek
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1. Ekonomicko-provozní sekce, 2. Martina Sedláková ze společnosti HARTMANN-RICO a.s., Jiří Horecký a Martina Menšíková, ředitelka Centra sociálních služeb 
a pomoci Chrudim, 3. Radkin Honzák


