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týden sociálních služeb

České republice působí kolem 2500 poskytovatelů 
sociálních služeb s přibližně 6000 registrovanými 
službami a 56 000 zaměstnanci naplňujícími po-
třeby cca 700  000 klientů z  řad seniorů, osob se 

zdravotním postižením či osob ohrožených sociálním vylou-
čením. Cílem jejich společného úsilí je stálé zvyšování kvality 
a dostupnosti sociálních služeb, služeb podporujících lidskou 
důstojnost, práva a  soběstačnost uživatelů. Týden sociálních 
služeb ČR (TSS) umožnil poskytovatelům jejich náročnou, ale 
fi nančně nepříliš vysoce ohodnocenou práci představit široké 
veřejnosti.

TSS byl ofi ciálně zahájen v  pondělí 4. 10. ve  14.00 hodin 
tiskovou konferencí na  půdě MPSV, které se kromě ministra 
J. Drábka a  prezidenta APSS ČR J. Horeckého zúčastnil také 
akademický malíř K. Kodet, jehož přítomnost signalizovala, 
že tisková konference bude tentokrát poněkud netradiční. 
V  úvodním projevu J. Drábek vyzvedl význam a  náročnost 
práce poskytovatelů sociálních služeb, vyjádřil politování nad 
jejím nedoceněním a přivítal TSS jako prostředek k jejímu po-
pularizování.  J. Horecký přirovnal rostoucí zájem o téma soci-
álních služeb, které se v nějaké podobě dříve či později dotkne 
každého člověka, k boomu zájmu o ekologická témata nastar-
tovanému před 20-30 lety. I sociální služby se postupně stávají 
„velkým tématem“ a také díky tomu tato oblast v posledních 
cca 10 letech zakouší zásadní kvalitativní růst.

Kromě nezvyklého složení osobností za předsednickým sto-
lem tiskovou konferenci charakterizoval rovněž extrémně níz-
ký věkový průměr účastníků. Ti do posledního místa zaplnili 
přednáškový sál ministerstva v napjatém očekávání vyhlášení 
vítězů celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí, 
které následovalo vzápětí a  přineslo mnoho upřímné rados-
ti z ocenění i darů sponzorů soutěže (Hartmann – Rico, a. s., 
a Bonno gastro servis, s. r. o.).

TSS nabídl v dalších dnech širokou škálu celostátních i regi-
onálních aktivit. Mimo jiné se ve dnech 5. a 6. října po celé ČR 
otevřely dveře cca 550 zařízení poskytujících sociální služby, 

které tak veřejnosti nabídly možnost seznámit se se svým pro-
vozem, aktivitami a úrovní péče.

Ve středu 6. 10. byla v Táboře za účasti M. Žárského, ředi-
tele odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV, 
Z. Pečmanové, místostarostky města Tábora, a  J. Horeckého 
zahájena venkovní putovní výstava MPSV. Rok 2010 byl vy-
hlášen Evropským rokem boje proti chudobě a  sociálnímu 
vyloučení. Doprovází ho kampaň, jejíž snahou je nejen zvýšit 
povědomí o  tomto tématu mezi širokou veřejností i  vládami 
jednotlivých zemí EU, ale také upozornit na  nutnost přijetí 
osobní zodpovědnosti a  přispět k  bourání navyklých vzorců 
chování vůči sociálně vyloučeným osobám. V  ČR je součástí 
kampaně i výstava, která se věnuje pěti hlavním oblastem:
• řešení problematiky předlužení
• podpora vzdělání a konkurenceschopnosti na trhu práce
• podpora zaměstnanosti u osob, které těžko hledají uplatnění
• možnosti aktivní pomoci samospráv
• řešení problému bezdomovectví

Během několika měsíců se expozice vystřídala ve  13 kraj-
ských městech a  u  příležitosti konání Výročního kongresu 
poskytovatelů sociálních služeb zavítala také do  Tábora. Po-
drobnější informace o  Evropském roku i  o  výstavě najdete 
na stránkách www.2010againstpoverty.eu a www.ey2010.cz.

Od 7. do 8. října hostil Tábor 2. ročník Výročního kongresu 
poskytovatelů sociálních služeb ČR.  Na 600 účastníků kongre-
su z celé ČR absolvovalo nabitý konferenční program zakonče-
ný první den galavečerem a pokračující o den později několika 
odbornými workshopy a exkurzemi do zařízení poskytovatelů 
sociálních služeb. 

V rámci Týdne sociálních služeb ČR společnost Sodexo a APSS ČR
také odstartovaly již druhý ročník fi nanční sbírky „Pomoc 
seniorům“, jejímž cílem je shromáždit fi nanční prostředky 
na zkvalitnění každodenního života našich starších spoluob-
čanů. V prvním ročníku bylo takto vybráno 257 466 Kč, které 
pomohly deseti zařízením pro seniory. Zařízení, která chtějí 
benefi tovat z letošního výtěžku sbírky, se mohou zaregistrovat 
na  www.pomoc-seniorum.cz.

Více informací o soutěži Šťastné stáří očima dětí a o 2. Vý-
ročním kongresu naleznete na jiných místech tohoto vydání.
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V týdnu od 4. do 10. října 2010 proběhl pod heslem
 KVALITA – DOSTUPNOST – DŮSTOJNOST druhý 
ročník celostátního Týdne sociálních služeb ČR 
pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR
 a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

stovky poskytovatelů prezentovaly dlouhodobé úsilí 
o kvalitu a dostupnost sociálních služeb
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Týden sociálních služeb ČR 
byl zahájen tiskovou konferencí na půdě MPSV


