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Tisková zpráva: 
První letošní číslo časopisu Sociální služby představuje nejlepší pracovníky v sociálních 
službách roku 2019 
 
23. 1. 2020 
I v loňském roce, tak jako každý rok, byla Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a 
Diakonií Českobratrské církve evangelické vyhlášena Národní cena sociálních služeb – 
Pečovatel/ka roku 2019. Cílem ocenění, jehož vyhlášení se i tentokrát uskutečnilo na 
Novoměstské radnici v Praze, je podpořit ty, jejichž významným každodenním úkolem je 
pečovat a pomáhat potřebným. Na jednotlivá ocenění jsou každoročně nominováni 
mimořádní, obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Nominace do 
Národní ceny zasílali za svoji favoritku či favorita samotní uživatelé služeb, rodiny a přátelé 
klientů, jakož i spolupracovníci či vedení pomáhajících organizací. Na stránkách lednového 
čísla se seznámíte s těmi nejlepšími pracovníky, a to v kategoriích: Pracovník v sociálních 
službách (pobytové, terénní a ambulantní služby), Sociální pracovník a Manažer roku. 
Udělena byla i cena veřejnosti. 
 
Na stránkách prvního čísla časopisu tohoto roku najdete i reportáž s názvem Huntingtonova 
choroba – hozená rukavice pro domov Proseč u Pošné s podtitulem Jak se daří sociální službě 
pečovat o klienty se vzácným onemocněním. Huntingtonova choroba je relativně vzácné 
onemocnění, o němž se, na rozdíl od Alzheimerovy nemoci, příliš nemluví. Počet nemocných 
v České republice se odhaduje do dvou tisíc. Jedná se o tzv. neurodegenerativní 
onemocnění, při kterém dochází k postupnému poškozování nervové tkáně, které je 
charakteristické mimovolními pohyby, zhoršenou koordinací pohybů, postižením 
kognitivních funkcí a významnými osobnostními změnami. Průměrná doba přežití je od 
prvotních příznaků 15 let (ty se rozvíjejí mezi 30. a 50. rokem života). Péče o tyto pacienty je 
nesmírně náročná a vyžaduje speciální péči. Jak taková péče probíhá, se dočtete v článku 
Andrey Tajanovské. 
 
Na stránkách lednových Sociálních služeb najdete i články o sociálních službách ve Slovinsku 
či možnostech zapojení peer pracovníků (nejen) do preventivních programů pro mládež. 
Nechybí ani rozhovor, a to s Annou Ghannamovou, předsedkyní Asociácie poskytovatel´ov 
sociálnych služieb v SR. 
 
S přáním klidného čtení 
 
Mgr. Veronika Hotová 
tisková mluvčí APSS ČR a šéfredaktorka časopisu Sociální služby 
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