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Tisková zpráva: 
Reportáže i speciální přílohu o náhradní rodinné péči, to vše přináší nové číslo časopisu 
Sociální služby 
 
19. 11. 2019 
Říjen se u poskytovatelů sociálních služeb nesl v duchu Týdne sociálních služeb ČR, který 
každoročně vyhlašuje APSS ČR ve spolupráci s MPSV ČR (a letos to bylo již pojedenácté!). Je 
již tradicí, že i každé listopadové číslo časopisu Sociální služby přináší reportáže z hlavních 
akcí tohoto týdne, kterými jsou tradiční Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb a 
slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Ani letošní listopadové číslo 
není výjimkou, a reportáže i s fotografiemi na stránkách samozřejmě najdete. Znovu 
děkujeme všem zúčastněným! 
 
Listopadový časopis obsahuje i speciální přílohu, tentokrát zaměřující se na sekci náhradní 
rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí APSS, jež vznikla jako výsledek činnosti pracovní 
skupiny pro rodiny a děti a zabývá se problematikou dětí vyrůstajících dočasně nebo trvale 
mimo vlastní rodinu. Náhradní rodinná péče dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném 
rodinném prostředí, pokud dítě nemůže za závažných důvodů dočasně nebo trvale žít 
s žádným ze svých rodičů, a to dokud se podmínky na straně rodičů neupraví. Zahrnuje 
oblast náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí. Příloha představuje formy 
náhradní rodinné péče a zabývá se i doprovázením pěstounských rodin. 
 
Psychoterapeutka se specializací na dramaterapii Vývojových proměn Davida Johnsona 
Reada s arte přesahem Hana Kotálová napsala pro aktuální číslo článek Dramaterapie jako 
součást sociální služby. Dramaterapie patří mezi expresivní umělecké psychoterapie a 
využívá divadelní prostředky a postupy. Jde o tvůrčí léčebný proces, který zahrnuje fantazii, 
metaforu, příběh, hru i hraní v rolích, přičemž se v tomto rámci může pracovat také tělesně, 
fyzicky, dotykem. Jak s touto metodou pracuje Hana Kotálová ve službě pro rodiny s dětmi, a 
jaké benefity to přináší, se dočtete na listopadových stránkách. A to zdaleka není vše. 
 
S přáním krásného podzimu 
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