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Tisková zpráva: 
V zářijovém dvojčísle časopisu Sociální služby se představují služby pro rodinu  
 
19. 9. 2019 
V rámci speciální přílohy zářijového dvojčísla Sociálních služeb se tentokrát představuje 
jedna z nejmladších sekcí APSS ČR, a to sekce služeb pro rodinu, jejímž předsedou je Jan 
Schneider. Sekce vznikla primárně z důvodu jasného zastoupení dětských skupin. Díky 
podpoře z Evropských fondů vzniklo od roku 2014 (kdy byl přijat zákon č. 247/2014 Sb.) 
1 000 dětských skupin, přičemž celou řadu z nich zřizují i poskytovatelé sociálních služeb. 
Dlouhodobě bude sekce zaštiťovat služby péče o děti, ale i další služby podporující rodiče a 
rodiny. Ve speciální příloze se dozvíte o současném stavu služeb péče o děti, jak se tyto 
služby doplňují se službami sociálními nebo jaké jsou kvalifikační požadavky pro to stát se 
profesionální chůvou. 
 
O roli a postavení psychoterapie v domovech po seniory píší v zářijovém článku Martin 
Cikhart a Antonín Kupec. Skutečnost, že je psychoterapie účinnou metodou při hledání těch 
individuálně nejvhodnějších řešení v různých složitých životních situacích, je dnes již obecně 
přijímána, ovšem její role a míra vhodnosti užití u seniorů je dodnes zatížena celou řadou 
mýtů a nepravd. Autoři v odborném článku nejen tyto mýty vyvracejí, ale zabývají se rolí 
psychoterapie a jejím využitím, a to jak individuálním, tak skupinovým. Vycházejí přitom ze 
své praxe v Domově se zrakovým postižením Palata, kterou demonstrují i na konkrétních 
kazuistikách.  
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb navazuje v oblasti sociálních služeb spolupráci 
s Izraelem. V této souvislosti najdete v novém čísle tzv. „izraelskou sekci“, kde se dočtete 
nejen o cestě české delegace do Izraele (1. díl), jež proběhla v květnu, ale i o porovnání 
Izraele s Českou republikou, jak pokrokový je Izrael např. v souvislosti se zapojováním autistů 
do společnosti nebo rozhovor s herečkou a manželkou Martina Stropnického, českého 
velvyslance v Izraeli, Veronikou Žilkovou Stropnickou nejen o pomoci druhým.  
 
V nabitém dvojčísle najdete ale i spoustu dalších odborných článků. 
 
 
Přejeme Vám z redakce příjemné čtení a pěkný podzim 
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