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Sexualita uživatelů sociálních služeb je problematikou, která obsahuje dlouhou řadu otázek 
medicínských, etických, filozofických i zcela praktických. To nejméně profesionální je strkat 
před ní hlavu do písku a v praxi poskytování sociálních služeb se tvářit, že jde o soukromé 
věci klientů, které se pracovníků netýkají. Nové vydání časopisu Sociální služby proto toto 
téma otevírá několika odbornými články a přináší pohled na sexuální výchovu v službách 
určených osobám s mentálním postižením (D. Štěrbová), na sexualitu seniorů (K. Friedlová), 
osob s demencí (E. Procházková), dotýká se také otevřenosti a ochoty se tímto tématem vůbec 
v praxi zaobírat (V. Pavlíková Brožová) a přináší i pohled na řešení se sexualitou 
souvisejících etických dilemat v křesťanské organizaci (R. Sniegoňová).  

Letní dvojčíslo Sociálních služeb otevírá také další citlivá témata. Petr Mach a Alena Špaková 
z České společnosti AIDS pomoc čtenářům přibližují diskriminaci HIV pozitivních osob 
v zaměstnání a rovněž při využívání sociálních služeb. Anketa mezi manažerkami domovů 
pro seniory patřících k nejlépe hodnoceným v systému Značka kvality v sociálních službách 
se zase zaobírá dlouhodobě diskutovaným tématem možných forem organizace a vedení 
přímé péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, tedy zda je prospěšnější, aby byla 
přímá péče řízena pracovníkem sociálním, nebo zdravotnickým. 

Šedesát stran červno-červencového vydání přináší mimo řady dalších článků a informací 
rozhovor s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Marií Bílkovou, článek o využití tabletů a 
smartphonů pro komunikaci i terapii uživatelů sociálních služeb, pokračování seriálu o 
aplikovaných pohybových aktivitách (tentokrát na téma plavání osob s tělesným postižením), 
kazuistiku popisující zkvalitnění vyživování dítěte se zdravotním postižením díky využití 
bazální stimulace, právní názor na zacházení s občanskými průkazy klientů, ale také třeba 
neotřelý pohled na time management a zdravý životní styl. 
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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. 
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