
únor / 2020

33

12

41

Aktuality APSS ČR 5

Institut vzdělávání APSS ČR: 
Nabídka otevřených kurzů do konce roku 2019 6

Stalo se … 9

Rozhovor: „Rozumná politika, včetně té sociální, 
nemůže nikdy spočívat jen v řešení následků 
předchozích chybných rozhodnutí, nedotažených 
zákonů nebo zlehčovaných problémů,“ 
říká Olga Richterová 10

Průzkum: Dotazník APSS ČR – nedostatek 
praktických lékařů či jejich nedostupnost v zařízení 12

PAS: Úvod do nácviku sociálních dovedností 
u osob s poruchami autistického spektra  16

Poradenství: 
Může poskytovatel uzavřít smlouvu se zájemcem 
nespadajícím do cílové věkové kategorie? 18

Ze života sekcí: Sekce služeb péče o ohrožené dítě 21

Statistika: Kolik lidí pracuje v sociálních službách? 25

Rozhovor: Chronobiologická fototerapie v praxi 28

Poradenství: 
Únava ze soucitu – Je možné pečovat příliš? 30

Průzkum: Jaké otázky či témata trápí klienty Palaty 
– Domova pro zrakově postižené nejčastěji? 32

Sociální práce: Transakční analýza v sociální práci
aneb Raději ne, děkuji, mám svůj cash-flow 
pod kontrolou 36

Veřejný ochránce práv: Ombudsmanka vydala 
souhrnnou zprávu z návštěv domovů pro osoby 
se zdravotním postižením  38

Technologie: Aplikace, která pomůže nevidomým 
diabetikům     41

Zařízení certifikovaná Značkou kvality 42

Střípky z domova 43

43

10

21

Z obsahu čísla:
Odborný časopis Sociální služby
Měsíčník vydávaný Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb ČR
Adresa: Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Tel./fax: +420 381 213 332
www.socialnisluzby.eu, www.apsscr.cz
www.facebook.com/Socialnisluzby
IČO 604 458 31

Ročník: 22
Číslo: 2/2020 ÚNOR
Cena: 50 Kč / 2,3 € (cena letních dvojčísel: 69 Kč / 3 €)
Roční předplatné: 538 Kč / 24,4 € 
Objednávky: www.send.cz („Časopisy odborné“).   
Členové APSS ČR objednávají časopis písemně, 
e-mailem nebo telefonicky na adrese vydavatele  
nebo redakce, případně na www.socialnisluzby.eu.

Vychází: V Táboře 10× ročně, 20. den v měsíci, 
resp. nejbližší následující pracovní den

Redakce:
Šéfredaktorka: Mgr. Veronika Hotová
sefredaktor@apsscr.cz
+420 607 056 221
Zástupkyně šéfredaktorky: Ing. Petra Cibulková
redakce@apsscr.cz
+420 734 155 996

Jazyková korektura:
české texty: Mgr. Tamara Kajznerová a redakce
APSS SR: Mgr. Juliana Hanzová
ZPSS v SR: Mgr. Mária Grigová

Redakční rada:
Mgr. Petr Brázda
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
JUDr. Vladimír Hort
Mgr. Veronika Hotová
Ing. Renata Kainráthová
Ing. Daniela Lusková, MPA
Mgr. Alena Sakařová
Mgr. Andrea Tajanovská, DiS.
Mgr. Jan Vrbický

Grafické zpracování a tisk:
RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor

Distribuce:
SEND Předplatné, s. r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 
hala A3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, 
www.send.cz, tel.: 225 985 225, GSM: 777 333 370, 
fax:  225 341 425, e-mail: send@send.cz, 
SMS: 605 202 115

Objednávky a distribuce na Slovensku: 
MAGNET PRESS, SLOVAKIA, s. r. o.
P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, Slovensko
Tel.: 00421/2/67201931-33  predplatne
e-mail: predplatne@press.sk, www.press.sk

Fotografie a ilustrace:
Není-li uvedeno jinak: 
Fotky & Foto a archivy autorů příspěvků

Foto na titulní straně: 
Fotky & Foto

Elektronická verze časopisu:
www.alza.cz

Příspěvky a inzerce:
Příspěvky mohou být redakčně upravovány a kráceny. 
Inzerci, PR články a příspěvky do rubrik Střípky 
z domova a Pro inspiraci přijímá zástupkyně šéfredaktora. 
Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadavatel. 
Přetiskování krátkých úryvků článků je možné pouze 
s uvedením názvu, jména autora článku, ročníku, 
čísla a strany. Přetiskování celých článků či jejich částí 
přesahujících jeden odstavec je možné pouze se svolením 
redakce. Uzávěrka je vždy 15. dne předchozího měsíce. 
Další pokyny naleznete na www.socialnisluzby.eu.

Registrace:
Povoleno rozhodnutím MK ČR E 11018
ISSN 1803-7348

obsah

Jistota zdravé pokožky
•  Na kůži vytváří tenkou bariéru, a brání tak vzniku 

podráždění a dermatitid
• Podporuje obranné mechanismy kůže

Maximální obsah účinných látek
•  Unikátní Nutriskin komplex pomáhá regeneraci kůže 

a zvyšuje její elasticitu 

Prověřené kosmetické výrobky
• Na hygienu a péči stačí použít velmi malé množství
•  Jedno balení vydrží až o polovinu déle oproti běžným produktům

Pro další informace volejte na bezplatnou linku 800 100 150, navštivte 
www.hartmann.cz nebo kontaktujte svého obchodního zástupce HARTMANN-RICO.

Speciální kosmetika určená pro zralou pokožku 
zajistí tu nejlepší péči pro Vaše klienty

Na kosmetiku 
MoliCare® Skin 
se můžete spolehnout

běžná kosmetika MoliCare® Skin

S kosmetikou MoliCare® Skin 
je pokožka viditelně zdravější
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www.muzemejepotrebovat.cz
fb.com/muzemejepotrebovat

Dokonalé, viďte.
A co když někdy ne?

Obtížné životní situace mohou být zmírněny
prostřednictvím sociálních služeb.
Jejich poskytovateli jsou
veřejné a nestátní neziskové organizace.

Važme si jich. Sami je můžeme potřebovat.
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