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VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR hostil v Táboře téměř 
700 účastníků 
 
Sedmý ročník Týdne sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, jenž probíhal ve dnech 5.–11. října, byl úspěšně zakončen. Na 
slavnostním galavečeru, který byl součástí VII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, 
byla udělena mimo jiné Cena APSS ČR za celoživotní přínos sociálním službám, jež putovala na 
Vysočinu. 
 
Po slavnostním vyhlášení výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí, které se uskutečnilo 6. 10. 
v prostorách bývalého klášterního refektáře opatství Emauzy v Praze mimo jiné za účasti 
akademického malíře Kristiana Kodeta a Michala Nesvadby, proběhl v Táboře tradiční VII. výroční 
kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR jako hlavní událost celého Týdne sociálních služeb. 
Dvoudenní kongres hostil na 700 účastníků, kterým byl nabídnut pestrý program. Společného 
programu v kongresovém sálu se ve čtvrtek zúčastnily a zároveň vystoupily například Iva Holmerová, 
ředitelka Gerontologického centra, Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv či Zuzana Jentschke 
Stöcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí ČR. V odpoledním programu např. vystoupil 
s přednáškou na téma Sexualita nejen seniorů Jaroslav Zvěřina, předseda Sexuologické společnosti 
České lékařské společnost JEP. Páteční program byl rozdělen do tří sekcí, a to ekonomicko-provozní, 
zdravotní a sociální, uskutečnilo se i několik workshopů. Účastníci si tak mohli vybrat z nepřeberného 
množství témat podaných desítkami předních českých odborníků.  
 
Během výročního kongresu proběhl i slavnostní galavečer, na který se spousta účastníků těšila možná 
nejvíce. V rámci večera proběhlo předání certifikátů Značky kvality v sociálních službách, vyhlášení 
soutěže Zlaté listy roku 2014 (O nejlepší časopis domovů pro seniory), křest publikace Bazální 
stimulace Karolíny Friedlové a udělení Ceny APSS ČR za celoživotní přínos sociálním službám. Ocenění 
obdržel Petr Krčál, jenž je od roku 2008 členem Rady Kraje Vysočina. 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. Ačkoliv, jak sám říká, mu přidělala několik vrásek na čele, s její 
realizací neváhal ani vteřinu. „Těší mě, že současná síť infrastruktury sociální péče dostává v Kraji 
Vysočina podobu, která je konkurenceschopná s vyspělými státy Evropy,“ říká Petr Krčál.    
   
„Sedmý ročník Týdne sociálních služeb ČR proběhl opět za velmi širokého zastoupení poskytovatelů 
sociálních služeb, ale i celé řady dalších organizací. Proběhly desítky akcí po celé republice, stovky 
zařízení se připojily k celostátnímu dni otevřených dveří a rekordní účast zaznamenal také výroční 
kongres poskytovatelů sociálních služeb. Týden sociálních služeb se tak po několika letech od jeho 
prvního vyhlášení stává jakýmsi svátkem nejen pro poskytovatele, ale i jejich zaměstnance a 
uživatele.“ komentuje úspěch letošního ročníku prezident APSS ČR Jiří Horecký.   
 
Více informací na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz 
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