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Tisková zpráva: 
Ohlédnutí za Týdnem sociálních služeb ČR v listopadovém čísle časopisu 
Sociální služby 
 
21. 11. 2016 
Ve dnech 3.–9. října tohoto roku proběhl 8. ročník Týdne sociálních služeb ČR vyhlašovaný 
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Nové 
číslo Sociálních služeb se ohlíží za dvěma významnými událostmi tohoto Týdne, a to za 
Výročním kongresem poskytovatelů sociálních služeb a slavnostním vyhlášením výtvarné 
soutěže Šťastné stáří očima dětí. Dočtete se tak, jak tyto významné události probíhaly, které 
dětské obrázky se umístily na předních místech v soutěži a např. i to, kdo se stal letošním 
držitelem Ceny APSS ČR. 
 
V novém čísle však samozřejmě nechybí ani články odborné. Petr Tomsa se zaměřil na case 
management (koordinovanou péči) ve službách drogové prevence. V první části se zabývá 
case managementem teoreticky, např. tím, jaká je úloha case managera či ze kterých částí se 
proces case managementu skládá, ve druhé pak případovou studií přímo ze své praxe.  
 
Druhou částí pokračuje v Sociálních službách téma autismu. Štěpánka Vajnerová ve svém 
článku Čtvrt století pečuji o dvě děti s autismem popisuje své osobní zkušenosti a zároveň 
doporučuje, jak k těmto lidem citlivě přistupovat. Článek dále doplňuje Desatero komunikace 
s pacienty s poruchou autistického spektra a Klíč pro komunikaci s osobou s autismem (obojí 
z dílny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany). 
 
V listopadovém čísle najdete i další informace a aktuality nejen z České republiky, ale i ze 
Slovenska, z oblasti psychologie, individuálního plánování či řízení. Tradiční Střípky z domova 
pak mapují aktivity, kterými se poskytovatelé připojili k Týdnu sociálních služeb. 
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