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Jubilejní X. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb hostil
pestrou paletu řečníků a rekordní počet účastníků
Veronika Hotová
V rámci Týdne sociálních služeb ČR, jenž letos probíhal ve dnech 8.−14. října, se uskutečnila řada již tradičních akcí, které jsou
s Týdnem sociálních služeb neodlučně spjaty. Z těch nejvýznamnějších je to slavnostní vyhlášení výherců soutěže Šastné
stáří očima dětí a samozřejmě největší kongres poskytovatelů sociálních služeb, který se letos konal 11.−12. října opět v Táboře. Ten letošní ročník byl v mnoha ohledech výjimečný, a to zejména proto, že byl již desátý.

Na účastníky, kterých bylo rekordních
700, tak čekal pestrý program plný výjimečných hostů. „Jsem rád, že tento ročník byl
nejen jubilejní, ale v mnoha ohledech i rekordní. Rekordní počtem účastníků, bohatou paletou známých a respektovaných odborníků a osobností, rozmanitostí odborného programu, ale i širší kapacitou a programovou nabídkou slavnostního galavečera,
který je nedílnou a neodmyslitelnou součástí našeho kongresu,“ komentoval letošní ročník čerstvě znovuzvolený prezident
APSS ČR Jiří Horecký.
První kongresový den dopoledne se na
pódiu do křesel pro hosty usadili např. ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch,
hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, Miss World a předsedkyně správní rady
Nadace Krása Pomoci Taána Gregor Brzobohatá, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu a zároveň vedoucí projektu Ježíškova vnoučata Martin Ondráček a další osobnosti. Moderátorská dvojice Andrea Tajanovská a Jiří Horecký tak
vyzpovídala své hosty na aktuální témata
a účastníci mohli posílat své dotazy on-line
prostřednictvím kongresové aplikace.
V rámci dopoledního programu pokřtila
ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová novou publikaci APSS Dobrý
pěstoun - Náhradní rodinná péče v ČR, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se ujal
křtu nového vydání úspěšné knihy Karolíny

Friedlové Bazální stimulace pro ošetřující,
terapeuty, logopedy a speciální pedagogy.
Krásným překvapením byla pro Martina
Ondráčka paní Marie, jež se stala v loňském roce obdarovanou Ježíškovým vnoučetem a ve svých 92 letech absolvovala
tandemový seskok padákem. O svých pocitech tak přijela povyprávět do Tábora osobně.
V odpoledních hodinách se uskutečnily
tři přednášky řečníků, kteří si poprvé v historii výročního kongresu „vysloužili“ dokonce standing ovation. Byli to senátor
a místopředseda Výboru pro zdravotní a sociální politiku Senátu PČR a ředitel Masarykova onkologického ústav v Brně Jan Žaloudík s přednáškou Vyhněte se rakovině,
poslanec PS PČR a předseda Výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR Václav Klaus ml. s tématem
Stav českého školství a kardiochirurg
a přednosta Kardiocentra IKEM Jan Pirk
s tématem Můj život s kardiochirurgií.
Druhý kongresový den byl tradičně rozdělen do odborných sekcí. V letošním roce
to byly Ekonomicko-provozní sekce, Sociální práce se seniory, Sekce zdravotní a Sekce
děti a mládež. Součástí druhého dne byly
i dva workshopy, a to Kvalita v sociálních
službách a Sociálně právní ochrana dětí.
Ekonomicko-provozní sekci předsedali
Jiří Horecký a viceprezidentka pro kvalitu
sociálních služeb Daniela Lusková. Jedním
z již tradičních témat této sekce byla novela

zákona o sociálních službách a zákon o sociálním bydlení (Jana Hanzlíková, David
Pospíšil) či Aktuální situace ve financování
sociálních služeb (David Pospíšil, Martina
Borošová).
Sekci Sociální práce se seniory předsedala lektorka Institutu vzdělávání APSS
a předsedkyně Profesního svazu sociálních
pracovníků APSS Andrea Tajanovská.
Účastníci si vyslechli např. Význam a přínos
trénování paměti u seniorů (Lenka Čurdová), Kvalita je víc než jen papíry (David Šourek) či Není vítěze, je jen poraženého - komunikace s rodinou klienta (Michaela Veselá). Zdravotní sekci předsedaly ředitelka
akreditované vzdělávací instituce CURATIO
Marie Hermanová a ředitelka G-centra
Tábor Jaroslava Kotalíková. Součástí byly
přednášky Křehký senior v sociálních službách (Hana Pinkavová) či Zklidňující techniky u klienta v terminálním stadiu života (Helena Dvořáková).
Sekci děti a mládež předsedala vedoucí
služeb pro děti a mládež Diakonie ČCE
Západ a předsedkyně sekce služeb o ohrožené dítě APSS Václava Egermaierová, jež
se ujala i tématu Streetwork in chat - terénní práce ve virtuálním prostředí. Na téma
Co je zlobení, co povaha a co už může být
duševní onemocnění přednášela Petra Tošnerová a Kamil Podzimek se věnoval problematice práce s uživateli konopí.
V rámci workshopu Kvalita v sociálních
službách, jemuž předsedal projektový ma-
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zahrály i hudební skupiny Big Papa a Merenda. V klubu La casa Havana byl jako
vždy DJ a k dispozici byl bohatý raut. Letošní rok se mohli účastníci nechat zvěčnit
na památku ve fotokoutku, čehož také
hojně využívali.
Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb byl divácky hodnocen jako ten
nejlepší. Přesto doufáme, že se nám ho podaří i v příštím roce posunout ještě výš,
protože je oslavou pracujících v sociálních
službách. Děkujeme za účast nejen na Výročním kongresu, ale také za to, že se
mnozí připojili svými akcemi a aktivitami
k Týdnu sociálních služeb ČR. Pro zviditelnění sociálních služeb široké veřejnosti je
potřeba dělat stále víc. Jsme rádi, že se
snažíte s námi, a to i podle hesla letošního
Týdne sociálních služeb, „již 10 let jsme
spolu“.

nažer APSS Pavel Jirek, byla představena
certifikace Značkou kvality v jednotlivých
službách (Karel Vostrý, Renata Kainráthová,
Irena Lintnerová) a Certifikace paliativního
přístupu v sociálních službách (David Šourek). Workshop Sociálně právní ochrana
dětí, kterému předsedala ředitelka
PODZÁMČÍ, agentury podpory rodiny a služeb, o.p.s., Lenka Šilhánková, akcentoval
témata Role odborů sociálně právní ochrany dětí a provázejících organizací (Zuzana
Zárasová), Příbuzenská pěstounská péče
(Daniel Hovorka) a Poruchy chování s akcentací na agresivitu mládeže (Zdeněk Kulhánek).
Předělem kongresových dní byl tradiční
galavečer, jehož kapacita byla pro enormní
zájem návštěvníků v letošním roce navýšena. V rámci oficiálního programu, kterým
slovem provázel moderátor Aleš Cibulka,
byly slavnostně předány certifikáty Značky
kvality v sociálních službách. Ty obdržely
z rukou Jiřího Horeckého a zástupce společnosti HARTMANN - RICO, a. s., Petra Šedivce, Domov pro seniory Foltýnova Brno;
Městská správa sociálních služeb Kadaň domov pro seniory; Domov pro seniory
Podbořany; Domov na Zámku Kyjovice;
Centrum Rožmitál pod Třemšínem - DpS
a DZR; CSS Praha 2 - pečovatelská služba;
CSP Vodňany - pečovatelská služba; Denní
centrum Mateřídouška - denní stacionář;
CSS Praha 2 - Domov pro seniory Máchova; Sociální služby města Přerova - DpS
a DZR a Domov pro seniory Chodov. Poprvé byly také absolventům kurzu předány
diplomy Certifikovaný manažer v sociálních službách. Ty obdrželi z rukou Jiřího
Horeckého a manažerky vzdělávání Magdy
Dohnalové Hana Baušová, Jan Hájek,
Luboš Halenkovský, Eva Holečková, Monika Kolářová, Petra Vodenková, Jiří Vondráček a Kateřina Zemanová. Jako každý rok,
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i letos byla udělena Cena APSS za dlouhodobý přínos sociálním službám. Tu obdržel
Ladislav Průša, výzkumný pracovník
a dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu
práce a sociálních věcí, se kterým vám přineseme rozhovor v některém z příštích
čísel.
Oficiální program galavečera šel ruku
v ruce s tím neoficiálním. Hlavní hvězdou
večera tak byl zpěvák Petr Kolář, excelentně

Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR pořádaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci
s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Generálním partnerem Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb byla
společnost HARTMANN - RICO a. s., sponzorem galavečera byla společnost MSM,
spol. s r. o.
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