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V pondělí začíná Týden sociálních služeb ČR 
 
Tábor 6. 10. 2011 

 
V pondělí 10. října začíná pod heslem „Podporujeme kvalitu života“ již 3. ročník Týdne 
sociálních služeb ČR. Projekt vyhlášený Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS 
ČR) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) potrvá až do neděle 16. října a nabídne 
řadu aktivit, jejichž společným cílem je představit veřejnosti náročnou a zodpovědnou práci 
desetitisíců zaměstnanců sociálních služeb. Ti pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci 
přibližně 700 000 uživatelů z řad seniorů, osob se zdravotním postižením či osob ohrožených 
sociálním vyloučením, a to formou, která zachovává lidskou důstojnost, ctí individuální 
potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. 
 
V rámci Týdne sociálních služeb ČR již druhým rokem proběhne vyhlášení výsledků 
celostátní výtvarné soutěže „Šťastné stáří očima dětí“, na které se jako vyhlašovatelé kromě 
APSS ČR a MPSV podílejí také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz měst a 
obcí ČR. Přes 200 subjektů poslalo do soutěže více než 1400 prací. Autorům vítězných děl 
předají v úterý 11. října ve 13.00 hodin v budově MPSV (Na Poříčním právu 1/376, Praha 2) 
ocenění ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a akademický malíř Kristian Kodet. 
Více na http://www.stastne-stari.cz.  
 
Součástí Týdne sociálních služeb ČR bude tradičně také Výroční kongres poskytovatelů 
sociálních služeb ČR, který proběhne pod záštitou ministra Jaromíra Drábka a hejtmana 
Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a za účasti cca 600 zástupců zřizovatelů a poskytovatelů 
sociálních služeb, odborníků, politiků a zahraničních partnerů ze Slovenska a Estonska ve 
dnech 13. a 14. 10. v Táboře v prostorách Hotelu Palcát a Jihočeské univerzity. Jednotlivé 
příspěvky se budou tentokrát mj. týkat zdravotnické a sociální reformy, reformy veřejné 
správy či optimalizace sítě sociálních a zdravotnických služeb. Galavečer, který zakončí první 
jednací den, bude mít na programu např. předání certifikátů „Značka kvality“ několika 
domovům pro seniory, předání ocenění „Sociální pracovník roku“, „Pracovník v sociálních 
službách roku“ a ocenění „Za přínos v sociálních službách“. Druhý jednací den bude věnován 
setkáním 6 odborných sekcí a pracovních workshopů. 
 
S Týdnem sociálních služeb ČR je již tradičně spojen také Den otevřených dveří, do kterého 
se 11. a 12. 10. zapojí na 400 zařízení sociálních služeb po celé republice, a řada místních a 
regionálních doprovodných aktivit, jako např. festival Moudrost stáří na plátně v Mnichově 
Hradišti (7.–8. 10.), Perličky z historie města Písku (13. 10.), FOUR SEASONS v Jihlavě (14. 
10.), konference Dobrovolnictví mladých lidí v sociálních službách v Brně (13.–14. 10.) aj. 
Více na adrese http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.  

 
Zdeněk Kašpárek 
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu "Sociální služby" 
sefredaktor@apsscr.cz, tel. 606 832 551 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 

 
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s., je členem:  
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