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„… aby se člověk cítil být člověkem“
V říjnu proběhl 4. ročník Týdne sociálních služeb ČR
od sloganem „… aby se člověk
cítil být člověkem“ proběhl
v týdnu od 8. do 14. října již
4. ročník celostátního Týdne
sociálních služeb ČR. Projekt tradičně
vyhlašovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce
a sociálních věcí má každý rok za cíl představit široké veřejnosti sociální služby,
které jsou v České republice poskytovány
přibližně 7 % populace a které od 90. let
procházejí procesem výrazného zvyšování kvality i dostupnosti.
Slavnostním zahájením Týdne sociálních služeb bylo podobně jako loni vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Šťastné
stáří očima dětí, které proběhlo v úterý
9. října od 11.30 hodin v pražském opatství Emauzy pod záštitou a za účasti
1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla
Sobotky a dále za účasti ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka,
akademického malíře Kristiana Kodeta
a zástupců pořádajících organizací. Více
informací o této události včetně představení vítězných prací vám přinášíme

P

na jiném místě tohoto vydání časopisu.
Vrcholnou událostí celého týdne byl opět
Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR, který se pod záštitou ministra práce a sociálních věcí uskutečnil
pro přibližně 550 účastníků 11. a 12. října již tradičně v táborském hotelu Palcát.
Reportáž z výročního kongresu si můžete přečíst na jiné stránce.

Týden sociálních služeb pravidelně
zahrnuje i desítky tzv. doprovodných
aktivit. Nejinak tomu bylo i letos. Napříč
celou Českou republikou se na regionální a lokální úrovni konaly řady výstav,
soutěží, festivalů, přednášek, seminářů,
konferencí či workshopů organizovaných
poskytovateli sociálních služeb, orgány
veřejné správy, zájmovými sdruženími
a dalšími organizacemi. Mezi doprovodné aktivity tentokrát patřila např. II. teatroterapeutická konference v Olomouci,
Dny duševního zdraví v Brně či kulatý
stůl na téma Liberalizace sociálních služeb v ČR v Praze a mnohé další.
Téměř 600 poskytovatelů sociálních
služeb během Týdne sociálních služeb
otevřelo „brány“ svých zařízení veřejnosti a připojilo se tak k celostátnímu Dni
otevřených dveří 9. a 10. října.
Více o Týdnu sociálních služeb ČR
a jeho jednotlivých aktivitách naleznete
na webových stránkách www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.
Text: Z. Kašpárek
Foto: M. Dohnalová

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
IV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR
Organizační výbor ve složení Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident APSS ČR, Ing. Jiří Herman, předseda rady občanského sdružení Pramen podpory,
Ing. Bc. Alice Švehlová, výkonná ředitelka APSS ČR, PhDr. Marie Hermanová, ředitelka akreditované vzdělávací instituce CURATIO®, Ing. Kateřina
Endrštová, vedoucí kanceláře APSS ČR, děkuje všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc při realizaci IV. výročního kongresu 11.–12. 10. 2012
v hotelu Palcát v Táboře. Organizační výbor dále vyslovuje poděkování všem přednášejícím, předsedajícím a mediálním partnerům za spolupráci při
propagaci kongresu.

generální partner

hlavní partneři

HARTMANN
HARTMANN – RICO, a. s.

IReSoft, s. r. o.

Kimberly-Clark, s. r. o.

sponzoři a vystavovatelé

AG FOODS Group, a. s.
Arjo Huntleigh, 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.
Hospimed, spol. s r. o.
CHRISTEYNS, s. r. o.
Interier Vysočina, s. r. o.
TON, a. s.
KOVOSLUŽBA OTS, a. s.

Sociální služby
Ošetřovatelská péče

Rezidenční péče
Deník

MARTEK MEDICAL, a. s.
MK MARKET, spol. s r. o.
MSM, spol. s r. o.
NAM system, a. s.
Pinnot CZ, s. r. o.
Poštovní spořitelna – ERA

Primus CE, s. r. o.
ROBOT-COUPE
Solift, s. r. o.
Tropico, spol. s r. o.
ZEPTER International, s. r. o.

mediální partneři
Můžeš
Revue 50plus

Ambit Media, a. s.
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