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ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Vážení přátelé,  

s potěšením Vám předkládáme základní informace o systému Značka kvality 
v  sociálních službách. Tento systém realizuje Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR a vytvořila jej za podpory společnosti HARTMANN – RICO, a. s.,
s  cílem zaměřit se na  zvyšování kvality služeb pobytových zařízení sociální 
péče, respektive domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, pečova-

telských služeb a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením, a podílet se tak 
na propagaci kvality sociálních služeb.  

Kvalita života je pojem složitý, široký a do jisté míry i subjektivní. Nástrojů k měření kvality exi-
stuje celá řada, základním principem tohoto systému je však kvalita z pohledu uživatele služ-
by. Značka kvality napomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým se 
zorientovat v široké nabídce sociálních služeb podobným způsobem, jaký je všeobecně znám 
například z hotelnictví, tedy že kvalitu zařízení předurčuje počet udělených hvězd. 

Značka kvalita není substitutem standardů kvality, od kterých se odlišuje principem dobrovol-
nosti a transparentnosti, ale i defi nováním kvality z pohledu uživatelů služby a motivací pro 
vedení zařízení k získání vyššího ohodnocení, a tím i ke zvyšování kvality. Značka kvality se od-
lišuje také pozitivním přístupem, kdy je cílem certifi kátorů najít v dané organizaci to pozitivní 
a motivovat a vést poskytovatele sociální služby ke zlepšení kvality. 

Inspiraci jsme nacházeli v zahraničí, obzvláště pak v Německu, Rakousku, Švýcarsku a ve Velké 
Británii, kde je tento způsob hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb běžnou praxí. 
Na vývoji a zavádění tohoto ojedinělého systému do českých podmínek se podílela řada od-
borníků na problematiku péče o seniory, sociálních služeb a oblast kvality. Všem, kteří s námi 
spolupracovali, patří velké poděkování. 

Značka kvality dokázala za několik let své existence, že má v sociálních službách smysl a své 
místo. Již několik let zájem o  certifi kaci neklesá; v  České republice existuje již několik desítek 
certifi kovaných zařízení. Systém Značky kvality se podařilo registrovat v prestižním národním 
Programu Česká kvalita, a to jako jediný model měření kvality v sociálních službách. 

Věřím, že Značka kvality přináší do sociálních služeb na kvalitu nový pohled, který není tolik 
institucionalizovaný, ale vychází z očekávání a potřeb uživatelů, tedy těch, kterým jsou služby 
poskytovány. O  spokojeného uživatele by v  sociálních službách mělo jít především, proto se 
těším, že se setkáme při měření a následné certifi kaci Vašeho zařízení Značkou kvality.

Přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci v sociálních službách. 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prezident APSS ČR

SLOVO PREZIDENTA APSS ČR
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Značka kvality v sociálních službách (ZQ) je od roku 2011 systémem externí certifi kace za-

řízení sociálních služeb, který je založen na udělování bodů a z něj vycházejícího přidělení 

hvězdiček. V systému jsou hodnoceny všechny důležité aspekty poskytování sociální služ-

by z pohledu uživatele. Cílem je poskytnout uživatelům, zájemcům o službu a také jejich 

rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života 

v daném zařízení očekávat.

 ZQ je zaměřena na to, co je kvalitní z pohledu uživatele

od roku 2013 je ZQ součástí vládního Programu Česká kvalita, který ga-

rantuje objektivitu a nezávislost seriózních značek kvality na českém trhu

 v rámci ZQ je certifi kováno již více než 60 služeb

Pro jaké sociální služby je certifi kace určená
 domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

 pečovatelská služba

 ambulantní služby pro osoby se zdravotním postižením 

 (denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny)

Proč vstoupit do certifi kace a získat ocenění
 ukázat kvalitu zařízení uživatelům, jejich rodinným příslušníkům, zájemcům o službu 

a široké veřejnosti

 získat odbornou zpětnou vazbu na aktuální stav poskytované péče

 zvýšit prestiž své organizace

 motivovat pracovníky k neustálému zlepšování poskytovaných služeb

 získat doporučení, v jakých oblastech je možné se dále zlepšovat

Základní principy systému
Transparentnost – každé zařízení ví předem, dle jakých kritérií a jakým způsobem bude 

hodnoceno, a může se s jednotlivými kvalitativními kritérii seznámit.

Dobrovolnost – každé zařízení se může dobrovolně rozhodnout, zda certifi kaci podstoupit.

Dostupnost – Značka kvality je neziskovým produktem; cena za certifi kaci je kalkulována 

ve výši nákladů, a je tedy fi nančně dostupná pro každé zařízení v ČR.

ZNAČKA KVALITY 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH



Vznik a aktualizace systému
Na vývoji systému se podílela řada odborníků na problematiku péče o seniory a oblast 

kvality z řady odborných institucí a organizací. Hodnotící kritéria nastavila odborná pra-

covní skupina s ohledem na české reálie, kulturu a současnou situaci v sociálních službách, 

ale i s přihlédnutím k tomu, jak je kvalita služeb v ČR vnímána a hodnocena. Pilotní ověření 

systému zjišťování kvality z pohledu samotných uživatelů bylo provedeno prostřednic-

tvím rozsáhlého sociálního šetření u uživatelů z 12 vybraných domovů pro seniory, dále 

pak u seniorů žijících v domech s pečovatelskou službou a vlastních domácnostech. 

Systém aktivně reaguje na demografi cké i politické změny a každoročně dochází k jeho 

aktualizaci v nastavení jednotlivých kritérií. Návrhy na aktualizaci jsou získávány během 

hodnocení v praxi i ze zpětných vazeb certifi kovaných zařízení a podléhají schvalovacímu 

procesu odborné pracovní skupiny a certifi kátorů.

Metodika hodnocení
K udělování hvězd dochází jednak na zákla-

dě výsledného hodnocení, jednak na základě 

dílčích hodnocení v jednotlivých oblastech. 

Hodnocení je vyjádřeno bodově i procentuál-

ně, s čímž koresponduje škála hvězd od jedné 

do pěti. Celkový počet bodů je rozdělen dle 

váhy hodnocených kritérií v jednotlivých ob-

lastech. Každé hodnocené kritérium má jinou 

bodovou hodnotu dle důležitosti z pohledu 

uživatele služby. Pokud zařízení v hodnocení 

nedosáhne na bodovou škálu jedné hvězdičky, 

nelze ho ohodnotit.

Platnost certifi kace
Značka kvality je při první certifi kaci udělována na období 3 let od termínu převzetí oce-

nění v podobě „zlaté“ cedulky, písemných certifi kátů za hodnocené dílčí oblasti a souhrn-

né hodnotící zprávy. Platnost druhé a každé další certifi kace trvá 4 roky.

Publicita certifi kovaného zařízení
Zařízení oceněné Značkou kvality má možnost prezentovat své kvality prostřednictvím 

tzv. „karty zařízení“ na webových stránkách systému (www.znackakvality.info), dále v od-

borném časopise Sociální služby a převzít ocenění na galavečeru u příležitosti konání 

Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který každoročně pořádá Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb.
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Komu je certifi kace určena
O certifi kaci mohou zažádat všechna bezbariérová pobytová zařízení s registrovanou po-

bytovou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., v nichž tří a vícelůžkové pokoje a pokoje průchozí představují méně než 

30 % kapacity zařízení. Domovy pro seniory musí dále zajišťovat volný pohyb uživatelů 

ve všech prostorách určených pro poskytování služby a každý uživatel má v těchto zaříze-

ních možnost uzamknout vlastní pokoj dle svých potřeb. Doplňující vstupní podmínkou 

služby domov se zvláštním režimem je prokázání zajištění bezpečnosti uživatelů při vol-

ném pohybu.

V době svého vzniku byla Značka kvality k dispozici pouze pro domovy pro seniory. 

Od dubna 2013 byl systém zpřístupněn i pro službu domov se zvláštním režimem a pro 

kombinaci těchto dvou služeb. V případě zájmu o certifi kaci kombinace služeb musí být 

v rámci služby domov se zvláštním režimem garantována cílová skupina věkově odpoví-

dající cílové skupině služby domov pro seniory.

Co je hodnoceno
Systém pracuje se škálou více než 300 hodnotících kritérií v 5 základních oblastech: 

1. Ubytování – hodnotí se kvalita bydlení, struktura vybavení pokojů a veškerých společ-

ných prostor domova a jeho okolí, poskytované služby apod.

2. Stravování – zde je ověřována nejen kvalita stravy, ale i možnost výběru pokrmů, ná-

pojů a celková kultura a forma stravování. Dále je také hodnocena možnost určení času 

a místa konzumace jídla apod.

3. Kultura a volný čas – tato oblast hodnotí strukturu společensko-kulturních programů 

domova, smysluplné trávení volného času seniorů dle jejich potřeb a přání, nabídku 

pohybových, vzdělávacích, hobby aktivit a duchovních programů, dobrovolnickou čin-

nost v zařízení apod.

4. Partnerství – v této oblasti jsou hodnocena kritéria, která odráží míru sebeurčení, 

soběstačnosti, rozhodování, komunikace a individuálního přístupu k uživatelům.

5. Péče – zde je hodnocena jak sociální, tak ošetřovatelská péče a její jednotlivé elementy.

Hodnocení odráží v první řadě preference uživatelů; pro výsledné hodnocení jsou dále 

určující názory poskytovatele, zaměstnanců či rodinných příslušníků uživatelů. Potřebná 

data jsou také zjišťována z poskytnutých dokumentů a neméně významnou úlohu v hod-

nocení mají osobní zjištění o kvalitě služby samotnými certifi kátory na místě.

V systému certifi kace je možné získat maximálně 1000 bodů, navíc je možné obdržet ještě 

20 bonusových bodů.

DOMOVY PRO SENIORY 
A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM



FINANČNÍ PODMÍNKY CERTIFIKACE

Aktivita Cena 
(v Kč vč. DPH)

Cena zahrnuje

Celková 

certifi kace
21 990

- vyhodnocení vstupních kritérií

- hodnocení zaslaných podkladů (dotazník pro uživatele 

– část A, dotazník pro poskytovatele, přílohy)

- šetření certifi kačního týmu (hlavní certifi kátor, certifi kátor) 

v zařízení – ověřování odpovědí poskytovatele, ověřování 

příloh, dotazování uživatelů – mobilní/imobilní/noví; 

dotazování zaměstnanců – zdravotničtí/sociální; 

prohlídka zařízení

- zpracování výsledků šetření (vyhodnocení vyplněných 

dotazníků, bodování hodnocených kritérií)

- celkové hodnocení (zpracování výsledné zprávy – průběh 

hodnocení, počet dosažených bodů včetně vysvětlení 

hodnocení, zpětná vazba, udělení příslušného počtu 

hvězd – celkově i dle dílčích oblastí)

- 6 písemných certifi kátů (celkové hodnocení + hodnocení 

5 dílčích oblastí)

Udržovací roční 

poplatek
1 190 

- prezentace certifi kovaného zařízení na webových 

stránkách ZQ (www.znackakvality.info)

- prezentace certifi kovaného zařízení na webových 

stránkách www.vasepece.cz (varianta Premium)

- zveřejnění příkladů dobré praxe ze zařízení na webových 

stránkách ZQ

- prezentace certifi kovaného zařízení v časopisu 

Sociální služby

- realizace mimořádných šetření – v případě stížností

Dílčí certifi kace 4 18 990 - hodnocení 4 dílčích oblastí

Dílčí certifi kace 3 16 990 - hodnocení 3 dílčích oblastí

Dílčí certifi kace 2 14 990 - hodnocení 2 dílčích oblastí

Dílčí certifi kace 1 11 990 - hodnocení 1 dílčí oblasti

„Zlatá“ cedulka 3 630
- zpracování mosazné gravírované tabulky pro označení 

budovy, kde je služba provozována

Fakultativní 

nabídka
4 840

- mimořádná návštěva zařízení – osobní konzultace

(pouze na žádost objednavatele)
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Komu je certifi kace určena
O certifi kaci mohou zažádat všichni registrovaní poskytovatelé pečovatelské služby, kteří 

prokazatelně nabízejí soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Co je hodnoceno
Podstatou certifi kace založené na principech transparentnosti, dobrovolnosti a fi nanční 

dostupnosti je zhodnocení všech důležitých aspektů poskytování pečovatelské služby 

z pohledu uživatele. V systému se hodnotí celkem 85 kritérií, za jejichž splnění je možné 

získat max. 500 bodů. Kritéria jsou defi nována ve 2 základních oblastech:

1. Péče, individuální přístup a  partnerství – sociální péče, informovanost, podpora 

a doprovod uživatelů, komunikace, zpětná vazba, individuální přístup, respektování 

osobního prostoru a dodržování etických pravidel.

2. Stravování – rozsah, čas a změna dovozu stravy, prostředky distribuce stravy, informo-

vanost a kvalita.

Nástroje hodnocení

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

FINANČNÍ PODMÍNKY CERTIFIKACE

Aktivita Cena 
(v Kč vč. DPH)

Cena zahrnuje

Celková 

certifi kace
11 990

- hodnocení podkladů, šetření certifi kačního týmu, celkové 

hodnocení, 3 písemné certifi káty 

(celkové hodnocení + hodnocení 2 dílčích oblastí)

Udržovací roční 

poplatek
1 190 

- prezentace certifi kované služby na webových 

stránkách ZQ (www.znackakvality.info)

- prezentace certifi kované služby na webových stránkách 

www.vasepece.cz (varianta Premium)

- zveřejnění příkladů dobré praxe ze zařízení na webu ZQ

- prezentace certifi kované služby v časopisu Sociální služby

- realizace mimořádných šetření – v případě stížností

„Zlatá“ cedulka 3 630 - zpracování mosazné gravírované tabulky

 dotazníkové šetření u uživatelů 

v domácnostech

 dotazníkové šetření u pracovníků služby

 rozhovor s vedením služby

 dokumenty poskytnuté organizací

 osobní posouzení kvality služeb 

certifi kátory na místě



Komu je certifi kace určena
O certifi kaci mohou zažádat všichni registrovaní poskytovatelé ambulantních služeb pro 

osoby se zdravotním postižením typu:

 denní stacionáře    centra denních služeb                sociálně terapeutické dílny

Co je hodnoceno
Podstatou certifi kace založené na principech transparentnosti, dobrovolnosti a fi nanč-

ní dostupnosti je zhodnocení všech důležitých aspektů poskytování ambulantní služby 

z pohledu uživatele. V systému hodnocení je možné získat max. 1000 bodů za splnění více 

než 250 kritérií ve 4 oblastech poskytované služby:

1. Prostorové dispozice a personální zajištění služby.

2. Podpora integrace uživatelů do běžného života.

3. Rozvoj individuálních kompetencí.

4. Péče a stravování.

Nástroje hodnocení
 dotazníkové šetření u uživatelů, pracovníků a rodinných příslušníků uživatelů

 rozhovor s vedením služby

 dokumenty poskytnuté organizací

 osobní posouzení kvality služeb certifi kátory na místě

AMBULANTNÍ SLUŽBY PRO OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

FINANČNÍ PODMÍNKY CERTIFIKACE

Aktivita Cena 
(v Kč vč. DPH)

Cena zahrnuje

Celková 

certifi kace
11 990

- hodnocení podkladů, šetření certifi kačního týmu, celkové 

hodnocení, 5 písemných certifi kátů (celkové hodnocení 

+ hodnocení 4 dílčích oblastí)

Udržovací roční 

poplatek
1 190 

- prezentace certifi kované služby na webových

stránkách ZQ (www.znackakvality.info)

- prezentace certifi kované služby na webových stránkách 

www.vasepece.cz (varianta Premium)

- zveřejnění příkladů dobré praxe ze zařízení na webu ZQ

- prezentace certifi kované služby v časopisu Sociální služby

- realizace mimořádných šetření – v případě stížností

„Zlatá“ cedulka 3 630 - zpracování mosazné gravírované tabulky

9ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH



ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH10

Podpůrným nástrojem, který vznikl v rámci projektu Značka kvality v sociálních službách, 

je Národní registr nezávislých odborníků v sociálních službách. Slouží poskytovate-

lům jako nástroj profesního rozvoje pracovníků. Zároveň napomáhá naplňování Standar-

du kvality č. 10 písm. e). Registr poskytovatelům sociálních služeb usnadňuje orientaci 

v množství nabídek nezávislých odborníků.

Národní registr nezávislých odborníků poskytovatelům nabízí:
 bezplatný informační servis o zařazených nezávislých odbornících

 výběr z množství nezávislých odborníků podle jejich specializace

 výběr z množství nezávislých odborníků podle jejich lokality působení

 možnost porovnání jednotlivých nabídek odborníků

 garanci kvality zařazených nezávislých odborníků

 podporu správce registru při kontaktování vybraného odborníka

NÁRODNÍ REGISTR 
NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKŮ



KARTA CERTIFIKOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 
Karta certifi kovaného zařízení na www.znackakvality.info

Prezentace v časopisu Sociální služby
Časopis je v průměrném nákladu 3700 ks desetkrát ročně (kromě července a srpna) dis-

tribuován cca 16 000 čtenářů především z řad zřizovatelů, poskytovatelů a zaměstnanců 

sociálních služeb, ale také odborníkům, pracovníkům veřejné správy, studentům, peda-

gogům, uživatelům sociálních služeb a jejich blízkým v České republice a na Slovensku.

11ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
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Značka kvality v sociálních službách byla 

v roce 2013 zařazena do vládního Progra-

mu Česká kvalita garantujícího objektivi-

tu a nezávislost značek kvality na českém 

trhu, a připojila se tak do seznamu k dalším 

20 registrovaným a prestižním značkám 

v Programu Česká kvalita.

Česká kvalita je program podpory prodeje 

kvalitních výrobků a poskytování kvalitních 

služeb podporovaný vládou České repub-

liky. Hlavním cílem programu je vytvořit 

jednotný systém, který umožní zviditelnit 

důvěryhodné a nezávislé značky kvality, 

jež jsou založené na objektivním ověřování 

kvality výrobků nebo služeb třetí stranou. 

Program Česká kvalita je součástí Národní 

politiky kvality.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

ČR je jako správce systému Značka kvality 

v sociálních službách oprávněna používat 

spolu s logem Značky kvality i logo Pro-

gramu Česká kvalita, které se tak stává pro 

cílovou skupinu orientačním symbolem 

a potvrzením důvěryhodnosti dané znač-

ky. Stejné oprávnění k užívání loga Česká 

kvalita mají i všechny domovy pro seniory, 

které za úspěšnou certifi kaci již obdržely 

nebo v budoucnosti obdrží Značku kvality.

V Národním domě na Vinohradech se ka-

ždoročně koná Večer s Českou kvalitou 

spojený s předáváním nových ocenění 

v Programu Česká kvalita. Od roku 2013 

jsou zde mezi dvěma desítkami mimořád-

ně kvalitních produktů a služeb oceňovány 

i nejlépe hodnocené sociální služby certifi -

kované systémem Značka kvality v sociál-

ních službách.

PROGRAM ČESKÁ KVALITA



PUBLICITA 
CERTIFIKOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

13ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Pardubické novivny – 9. 2. 2015

MF Dnes Olomouc – 4. 4. 2012

Region Krnovské noviny – 4. 6. 2013

Prosperita – 6/2013
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úvodu tiskové konference 
ministr Drábek ocenil spolu-
práci s APSS ČR a poděkoval 
všem, kteří se na  projektu 

Značka kvality podíleli ať už jako od-
borníci, certifi kátoři či pracovníci jed-
notlivých domovů, které se hodnocení 
rozhodly podstoupit. Využití modelu při-
dělování hvězd kvality (známého např. 
u  hodnocení hotelů) v  prostředí sociál-
ních služeb označil za zajímavý a užiteč-
ný počin přibližující pobytová zařízení 
sociálních služeb veřejnosti a podporující 
jejich sepětí s normálním životem.

V následujícím příspěvku Jiří Horecký 
projekt Značka kvality v sociálních služ-
bách představil. Jeho realizace probíhala 
od září 2009. Certifi kační model byl vy-
vinut Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb ČR a společností Hartmann – Rico 
společně s  odborníky na  problematiku 
péče o  seniory a  oblast kvality z  řady 

odborných institucí a  organizací. Pro 
jeho výslednou podobu, tzn. hodnoce-
ní 284 kritérií v  5 základních oblastech 
(ubytování, stravování, kultura a  volný 
čas, partnerství, péče), pak byl zásadní 
dotazníkový průzkum provedený mezi 
cca dvěma stovkami seniorů v  pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb, v  do-
mech s pečovatelskou službou i bydlících 
ve  vlastních domácnostech. Nastavení 
hodnot pro certifi kaci bylo následně pi-
lotně ověřeno ve  12 pobytových zaříze-
ních sociálních služeb s  kapacitou 10-
400 lůžek v 6 krajích ČR. Cílem projektu 
inspirovaného některými systémy použí-
vanými v zahraničí je napomoci orientaci 
seniorů a jejich blízkých v otázce úrovně 
poskytovaných sociálních služeb a  mo-
tivovat management jednotlivých zaří-
zení k  zvyšování jejich kvality. Jeho zá-
kladními atributy jsou transparentnost, 
dobrovolnost (certifi kace není povinná), 

fi nanční přístupnost (systém je nezisko-
vý, certifi kované subjekty hradí pouze 
samotné náklady na  certifi kaci) a  pře-
devším hodnocení jednotlivých zařízení 
pohledem uživatelů sociálních služeb, 
což projekt činí v  České republice zatím 
ojedinělým. Jeho vedlejším produktem je 
navíc další zajímavý počin, a to vznik Ná-
rodního registru nezávislých odborníků 
v sociálních službách.

Za společnost Hartmann – Rico, která 
dlouhodobě fi nančně podporuje oblast 
péče o seniory, je generálním partnerem 
APSS ČR a  podílí se např. i  na  projektu 
výtvarné soutěže Šťastné stáří očima 
dětí, na konferenci hovořila Martina Ču-
hajová, sales manager této fi rmy. Uvedla, 
že Značka kvality svým důrazem na kon-
tinuální růst kvality je nadčasovým 
a  smysluplným projektem umožňujícím 
veřejnosti orientaci v  nabízených rezi-
denčních službách a odpovídá hodnotám 
a strategii Hartmann – Rico. Jako certi-
fi kační hodnocení pohledem uživatelů 
sociálních služeb takovýto model zatím 
v ČR chyběl.

V  části tiskové konference určené pro 
otázky médií na přímý dotaz naší redak-
ce, v  jakém časovém horizontu můžeme 
i v ČR očekávat vyrovnání nabídky a po-
ptávky v  oblasti sociálních služeb, resp. 
vytvoření trhu v  tomto segmentu, což 

V Praze se rozdávaly hv zdy
První domovy pro seniory obdržely certi  káty kvality

V

V úterý 21. června se v pražském Domově sociální péče Hagibor 
konala za účasti ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, 
prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího 
Horeckého a zástupců společnosti Hartmann – Rico, a. s., tisková 
konference u příležitosti úspěšného zakončení projektu Značka 
kvality v sociálních službách spojená s předáním certifi kátů kvality 
prvním českým domovům pro seniory.
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Můžete nám krátce představit vaše 
zařízení?

Domov seniorů Mistra Křišťana je 
příspěvkovou organizací zřizovanou 
Jihočeským krajem. Sociální službu 
poskytujeme jednomu stu uživatelů a historie 
se datuje od roku 1939, tedy více jak 70 let.

Proč jste se připojili k projektu Značka kvality a požádali 
o certifi kaci, když jste vlastně nemuseli?

Zúčastnit se takového projektu byla výzva. Zajímavá výzva. Musím přiznat, 
že jsem do něj vstupovala s určitou obavou, zda se dá kvalita služby vměstnat 
do tabulek a ocenit body, ale jsem velmi ráda, že jsme se projektu účastnili 
a následně obdrželi nejvyšší ocenění.

Jak zpětně hodnotíte vlastní certifi kační proces? Byl z vašeho 
pohledu náročný?

Náročný samozřejmě byl svým rozsahem, nicméně nebyla to práce, která by 
zatěžovala. Naopak spolupráce byla převážně příjemná.

Vaše zařízení jako jediné obdrželo plný počet hvězd, tedy pět. 
Co si myslíte, že vám ocenění přinese, respektive – co očekáváte 
od těch pěti hvězd, které vám budou viset někde na budově?

Ocenění mě potěšilo a první informace bude směřovat k našim uživatelům 
a zaměstnancům, protože výsledek je zásluha celého týmu. A co nám ocenění 
přinese? Myslím, že je to určitý závazek do budoucna, abychom za tři roky počet 
hvězd obhájili a aby se u nás kvalita sociální služby i nadále zvyšovala. 

Na webových stránkách Značky kvality uvádíte v příkladech 
dobré praxe realizaci konceptu Lore Wehner, který zavádíte 
jako první zařízení v České republice. Můžete nám říci, co tento 
koncept obnáší, k čemu vede?

Koncept má několikaletou tradici v Rakousku. Smyslová aktivizace je 
nenásilná komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi 
pečovaným a pečujícím. Při aktivizaci jsou využívány důvěrně známé obrázky, 
vůně, zvuky, vzpomínky z minulosti, hmatem poznávané předměty všedního 
dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti, ale také staré a známé písně. 
Smyslová aktivizace vede k pochopení vlastní hodnoty každého člověka, jeho 
potřeb, zájmů a udržení kvality života.

Jak na tuto smyslovou aktivizaci reagují vaši klienti?
Velmi kladně. Na toto téma připravujeme 19. října 2011 konferenci pro 

odbornou veřejnost, na které představíme, co to smyslová aktivizace vlastně je, 
jak vypadá proces jejího zavádění v domově pro seniory, jaké výsledky můžeme 
očekávat a především co smyslová aktivizace přináší uživatelům. 

Text: Zdeněk Kašpárek, foto: Magda Kocábová

dále zvýší tlak na kvalitu poskytovaných 
služeb a umocní důležitost certifi kačních 
procesů, jakým je mj. právě Značka kva-
lity, ministr Drábek odpověděl, že dokud 
nebudou v  ČR nastaveny podmínky tak, 
aby se vyrovnala nabídka a  poptávka, 
bude situace pro klienty sociálních služeb 
stále nepříjemná. Je tedy třeba provést 
další systémové kroky jak např. ve spolu-
práci s  APSS ČR, tak i  na  druhou stranu 
ve  spolupráci s  organizacemi klientů. Je 
třeba jasně nastavit standardy, ale také 
vyrovnat nabídku a  poptávku po  služ-
bách. Musí být velmi rychle napraven 
stav, kdy stát do  této oblasti sice dává 
peníze, ale ne všichni občané mají k  so-
ciálním službám stejný přístup. Do  kon-
ce roku 2013 by měly být namodelovány 
parametry tak, aby k  vyrovnání nabídky 
a poptávky mohlo dojít.

Na  otázku ředitelky Slezské diakonie 
Zuzany Filipkové, jak MPSV vnímá rov-
nováhu mezi kvalitou a  fi nancováním 
sociálních služeb, ministr Drábek uvedl, 
že úroveň nastavení „laťky“ kvality musí 
brát v úvahu nutnost obsáhnout potřebný 
počet klientů. Nelze se tedy snažit o  na-
stavování vysokých požadavků na  kvali-
tu, které by neodpovídaly reálným fi nanč-
ním mantinelům. Stejně tak ovšem není 
možné poskytovat sociální služby v nedo-
statečné kvalitě. Procesy vedoucí k nasta-
vení optimálního vztahu kvality a fi nanč-
ních možností jsou záležitostí nejbližšího 
období a je třeba, aby se do nich zapojilo co 
nejvíce lidí i subjektů z této oblasti. 

Vyvrcholením tiskové konference bylo 
předávání certifi kátů. Proces hodnoce-
ní v  rámci Značky kvality v  sociálních 
službách byl úspěšně dokončen v prvních 
pěti zařízeních. Právě jejich ředitelům 
Jaromír Drábek předal certifi káty a  zla-
té tabulky s  příslušným počtem hvězd. 
Maximální počet 5 hvězd dosáhl Domov 
seniorů Mistra Křišťana Prachatice, cer-
tifi káty s  4 hvězdami převzali zástupci 
Domova sociální péče Hagibor, Domova 
Slunečnice Ostrava, G-centra Tábor a Do-
mova pro seniory Kamenec, Slezská Os-
trava. 

V současné době má o certifi kaci zájem 
dalších šest desítek pobytových zařízení 
sociálních služeb v ČR a v srpnu jej APSS 
ČR začne na  základě dlouhodobé spo-
lupráce zavádět také na  Islandu. Do  bu-
doucna se počítá s  modifi kací systému 
i pro další typy sociálních služeb.

Rozhovor 
s Ing. Bc. Hanou Vojtovou,
editelkou Domova senior  Mistra K iš ana Prachatice

Sociální služby – 8-9/2011

 Text: Zdeněk Kašpárek

 Foto: Jakub Joachim

roblémy se stále vyšším 
množstvím nekvalitních 
výrobků na českém trhu a se 
vzrůstajícím množstvím 

různých pseudoznaček kvality vedly 
v  roce 2002 k  vyhlášení vládního pro-
gramu na podporu prodeje kvalitních vý-
robků a služeb – Programu Česká kvalita. 
Jeho hlavním cílem bylo zlepšit informo-
vanost spotřebitelů o nabídce kvalitních 
výrobků a služeb na českém trhu a umož-
nit jim orientaci při nákupu. Program 
Česká kvalita je jediným programem 
označování kvalitních výrobků a  slu-
žeb v ČR vyžadujícím opravdu nezávislé 
ověřování kvality oceněných produktů. 
Program garantuje ověření výrobků či 
služeb nezávislou zkušebnou, průběžnou 

Nejlepší domov pro seniory 
poprvé na Večeru s Českou kvalitou

Ředitelka oceněného domova Věra Bařinová a prezident APSS ČR Jiří Horecký

Pavel Šporcl

kontrolu kvality, ověřování spokojenos-
ti zákazníků a  garanci objektivity a  ne-
strannosti vládou ČR.

V  květnu letošního roku byl do  pro-
jektu Program Česká kvalita slavnostně 
přijat také systém externí certifi kace 
Značka kvality v  sociálních službách 
spravovaný Asociací poskytovatelů so-
ciálních služeb ČR. Na 11. ročníku pres-
tižní společenské události nazvané Večer 
s  Českou kvalitou tak byl 12. listopa-
du 2013 mezi dvěma desítkami mimo-
řádně kvalitních produktů poprvé oce-
něn také systémem Značka kvality v so-
ciálních službách v  uplynulém období 
nejlépe hodnocený domov pro seniory.  
Stal se jím Domov pro seniory Náměšť 
nad Oslavou, jehož ředitelka Věra Ba-
řinová za  dosažených 920,5 bodu a  pět 
hvězd v  celkovém hodnocení i  čtyřech 
z  pěti hodnocených oblastí převzala 
na  pódiu Národního domu na  Vinohra-

dech v Praze z rukou prezidenta Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří-
ho Horeckého pamětní certifi kát.

Důstojný galavečer konaný v  Maja-
kovského sále pod záštitou prezidenta 
republiky Miloše Zemana, předsedy vlá-
dy Jiřího Rusnoka, ministra průmyslu 
a obchodu Jiřího Cieńciały, místopředse-
dy senátu Přemysla Sobotky a  předsedy 
Rady kvality ČR Roberta Szurmana byl 
moderován Stanislavou Lekešovou a Pa-
trikem Rozehnalem. Kromě představení 
všech ohodnocených subjektů a  jejich 
produktů byl večer také ve znamení kva-
litního kulturního programu. Zástup-
cům oceněných společností i  čestných 
hostů zahrálo houslové duo Femme 2 Fa-
tale a  zazpívala operní pěvkyně Andrea 
Kalivodová. Zlatým hřebem večera se 
pak stalo společné vystoupení vynikají-
cího houslisty Pavla Šporcla a cimbálové 
kapely Romano Stilo.

Program Česká kvalita – hlavním cílem je zlepšit 

informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb 

na českém trhu a umožnit jim orientaci při nákupu.

Vystoupení Pavla Šporcla a cimbálovky Romano Stilo

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová

Sociální služby – 12/2013

Domováček – 2/2014
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR chce podpořit zaměstnavatele, aby nabídli svým pracovníkům jeden nový zajímavý benefit – zajištění péče o jejich děti. Podpo-
rujeme vznik zařízení péče o předškolní děti, tzv. dětských skupin, které mohou vytvořit úřady, firmy i neziskové… (viz tajenka). 

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adre-
su redakce novin do 21. června 2013. 
Jeden z vás získá publikaci Rozhodnutí 
je na tobě (Cesty z každodenní nespo-
kojenosti) od Reinharda K. Sprenge-
ra z produkce nakladatelství Grada 
Publishing. Autor této pozoruhodné 
knihy vám ukáže, jak vzít svůj život do 
vlastních rukou. Prvním krokem je při-
jetí faktu, že neexistují žádná skutečná 
omezení. V druhé části knihy zjistíte, 
do jaké míry vás prostřednictvím me-
tody „cukru a biče“ ovlivňuje vaše oko-
lí a jak se od toho oprostit, a v závěru 
knihy pak vstoupíte na cestu vedoucí 
k vašemu vysněnému cíli.

Tajenka z minulého čísla: „… de-
sítek tisíc nových míst“. Publikaci 
Řeč těla (Jak rozumět signálům řeči 
těla a cíleně je používat) z produkce 
nakladatelství Grada Publishing zís-
kává R. Hradský z Havířova-Podlesí . 
Gratulujeme. 

PrůzkumDomovy pro seniory bude možné vybírat 
podle nezávisle ověřené kvality

Do programu Česká kvalita byla v květnu přijata Značka kvality v sociálních službách. Jejím 
prostřednictvím se tak otevírá možnost vybírat poskytovatele sociálních služeb podle skutečně 
nezávislého, věrohodného a objektivního hodnocení.

„Svěřit péči o seniory odbornému 
zařízení se stává stále častější volbou 
v rodinách, které z objektivních pří-
čin nemají možnost trvale pečovat 
o nemohoucí rodiče či prarodiče,“ 
vysvětluje Jiří Horecký, prezident 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR. „Značka kvality v sociál-
ních službách pak pomáhá vybrat 
takový domov, který nejlépe splní 
všechny požadavky a zajistí péči 
o seniory na skutečně špičkové 
úrovni.“ 

Jak se hodnotí 
domovy pro seniory?

Při hodnocení Značky kvality v so-
ciálních službách je posuzováno 300 
kritérií, za jejichž splnění může do-
mov pro seniory získat maximálně 
tisíc bodů plus 20 bodů bonusových. 
Tato kritéria byla rozdělena do pěti 
základních oblastí, které jsou z po-
hledu seniorů, ale i odborníků pro 
kvalitu v domově pro seniory nejdů-
ležitější. Certifi kovaný domov pak je 
podle počtu dosažených bodů ohod-
nocen jednou až pěti hvězdičkami, 
které jsou pro klienty – podobně 
jako u hotelových služeb – vodít-
kem při výběru. Značka kvality 
v sociálních službách je udělována 
certifi kovanému domovu na obdo-
bí tří let.

Výběr, závažnost a popis jednotli-
vých kritérií byly ověřeny sociálním 
šetřením nejen u seniorů z několika 
domovů pro seniory v celé ČR, ale 
také u seniorů žijících v domech 
s pečovatelskou službou a v domác-
nostech. Hodnotící logika poté byla 
prověřována tzv. pilotní certifi kací 
u celkem 12 domovů pro seniory 
s kapacitou 10–400 lůžek v šesti kra-
jích tak, aby byla dosažena maximál-
ní objektivita a vypovídací hodnota 
značky.

Značka podpoří 
zkvalitňování péče 

Garancí objektivity a nezávislosti 
značky je i její přijetí do vládního 
programu Česká kvalita, který sdru-
žuje seriózní a ověřené značky kva-

lity na českém trhu. 
Každá značka přijatá do programu 
musí splnit náročná kritéria, mezi 
která patří např. průběžné ověřování 
dodržování kvality ve výrobě nebo 
při poskytování služby, ověřování 
spokojenosti zákazníků nebo hod-
nocení kvality nezávislou zkušeb-
nou. „Program Česká kvalita chce 
přinášet českým spotřebitelům lepší 
výrobky a služby. Pomáháme nejen 
tím, že výrobky hodnotíme a ozna-
čujeme, ale i tím, že stanovujeme 

kritéria kvality, a tím pomáháme 
výrobcům a poskytovatelům služeb, 
aby se neustále zlepšovali. A právě 

u Značky kvality v sociálních služ-
bách je tento aspekt nesmírně 

důležitý, protože systém 
hodnocení je zpracován 
tak, aby mohl být i zákla-
dem pro zlepšování péče 
v domovech pro seniory,“ 
dodává Zdeněk Juračka, 

předseda Řídicího vý-
boru Programu Česká 
kvalita.

Značka kvality v so-
ciálních službách po-

skytuje certifi kovaným 
domovům pro seniory 

odbornou zpětnou vazbu 
a možnost demonstrovat svou 

kvalitu jak směrem k zájemcům 
o poskytované služby, tak i vůči stá-
vajícím uživatelům, jejich rodinným 
příslušníkům a samozřejmě i vůči 
široké veřejnosti. Klienti tak mají 
k dispozici nástroj a měřítko kvality 
zcela běžné v mnoha západoevrop-
ských zemích, které jim umožní jed-
noduše vybrat nejvhodnější zařízení 
sociálních služeb.

ZDROJ: APSS ČR (TR)

Nejvyšší mzdy mají 
stále zaměstnanci 

velkých zahraničních firem
Na vzorku 70 000 respondentů analyzovala společnost Profe-
sia CZ průměrné mzdy podle vlastnictví a velikosti společnosti. 
Nejvíce vydělávají lidé ve velkých zahraničních společnostech , 
naopak nejméně dostávají zaměstnanci sdružení s méně než 
deseti zaměstnanci.

Nejlepší mzdy jsou u soukromých 
zahraničních společností, kde na vý-
platních páskách zaměstnanci na-
jdou v průměru 30 347 Kč. Na dru-
hém pólu jsou zaměstnanci sdružení, 
kteří berou o 10 000 Kč méně. 

Mzdy podle 
velikosti zaměstnavatele

Podíváme-li se na průměrné mzdy 
podle velikosti společnosti, je zde 
vidět přímá úměra – čím větší spo-
lečnost, tím vyšší průměrná mzda 
a naopak. Nejvíce berou lidé ve spo-
lečnostech s více než tisícem za-
městnanců. V prvním kvartálu roku 
2013 to bylo 28 555 Kč. Ve fi rmách, 
kde kolektiv tvoří méně než deset 
zaměstnanců, je průměrná mzda 
o 8 500 Kč nižší.

Velké fi rmy 
zaměstnávají hlavně mladé

Podle průzkumu mladí lidé do 34 
let převážně pracují ve velkých spo-
lečnostech s více než tisíci zaměst-

nanci, kde tvoří až polovinu počtu 
zaměstnanců. Zaměstnanci ve věku 
35–44 let nejčastěji pracují v malých 
fi rmách s 10 až 20 zaměstnanci. Lidé 
starší 45 let nejběžněji pracují u za-
městnavatelů s 21 až 50 zaměstnanci.

Profese účastníků průzkumu

Zajímavá je i skladba účastníků 
průzkumu podle profese. Kvalifi ko-
vaní dělníci a pracovníci ve službách 
(31,7 procenta) a administrativní za-
městnanci (10,3 procenta) nejčastěji 
pracují v malých fi rmách do deseti 
zaměstnanců. Pomocní zaměstnanci 
mají největší podíl ve středně vel-
kých fi rmách s 50 až 250 zaměst-
nanci. Kvalifi kované technické za-
městnance (27,15 procenta) a nižší 
a střední management najdeme 
nejčastěji ve fi rmách s 250 až 1 000 
zaměstnanci. Kvalifi kovaní zaměst-
nanci netechnického směru (29,60 
procenta) tvoří největší základnu vel-
kých společností s více než tisícem 
zaměstnanců. 

ZDROJ: WWW.PLATY.CZ

Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a předseda Ří-
dicího výboru programu Česká kvalita, a Jan Taraba, ředitel Národního infor-
mačního střediska podpory kvality předávají osvědčení o přijetí Značky kvality 
sociálních služeb do programu Česká kvalita prezidentovi Asociace poskytovate-
lů sociálních služeb ČR Jiřímu Horeckému. FOTO: ARCHIV APSS ČR

Soutěž Obec přátelská 
rodině startuje

Získat více obcí, které budou podporovat rodiny a zlepšovat podmínky 
pro jejich život. To je cílem soutěže Obec přátelská rodině, kterou pošesté 
vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Vítězové si mezi sebe 
rozdělí šest milionů korun, které využijí na projekty ve prospěch rodin. 

Podmínkou účasti v soutěži je předložení tzv. koncepčního dokumentu ro-
dinné politiky, nutného základu úspěšného dlouhodobého plánování v této 
oblasti. Soutěže se i v letošním roce mohou zúčastnit všechna města, obce, 
statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České 
republiky. Své síly poměří v pěti kategoriích podle počtu obyvatel. Přihlášky 
do soutěže je možné zasílat do konce prosince 2013. Více informací o soutěži 
včetně přihlašovacího formuláře, soutěžních podmínek a informací z před-
chozích ročníků najdete na webu www.obecpratelskarodine.cz. (TZ)

Práce & sociální politika –  6/2013
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OHLASY A KOMENTÁŘE
„Uživatelé i rodinní příslušníci vnímají získání 
certifi kátu jako prestižní záležitost a ověření jejich 
zkušeností odborníky ze sociální oblasti.“

Ing. Jaroslav Marek, ředitel

Domov pro seniory Krásné Březno, p. o.

„Certifi kátor byl v našem případě člověk, který nás 
zbavil obav a strachu z certifi kace. Velmi příznivě 
působil na personál i uživatele svou profesionali-
tou, znalostmi, ale i lidskostí.”

Dana Svobodová, manažer kvality, 

vedoucí úseku zdravotní péče

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.

„Značku kvality vnímáme jako moderní trend, 
možnost „být vidět“ a „vědět o tom, v čem jsme 
dobří.“ Těší nás, když slyšíme, že veřejnost ví o na-
šem ocenění.”
Miroslava Špačková, průvodce standardy kvality

Domov pro seniory Mitrov

„Pro naše zařízení byla certifi kace velkým příno-
sem, protože i z praktického hlediska oceňuje 
nastavený systém práce a zejména vlídný a hřejivý 
přístup k uživatelům, který bude vždy tvořit zá-
kladní osu kvality služby. Poznali jsme, na co klást 
větší důraz, co ještě vylepšit a v čem se zdokonalit.“

Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel

Zdravotně sociální služby Turnov

„Když jsme vstupovali do certifi kace, netušili jsme, 
že udělení Značky kvality bude pro náš další život 
tak zásadní. V těchto dnech se mi ozývají lidé, 
se kterými jsme se v minulosti setkali u nás při in-
spekcích nebo seminářích a z jejich reakcí vyplývá, 
že jsou potěšeni naším výsledkem a nepřekvapil je. 
Zároveň si uvědomuji, jak velkou změnou prošel 
náš domov po stránce publicity.”

Ing. Věra Bařinová, ředitelka

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, p. o.

„Zaměstnanci DS vnímají toto ocenění jako určitou 
prestiž, a proto jsme největší posun zaznamenali 
především v jejich přístupu a vykonávané práci, 
která je stále na vyšší úrovni.”

Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka

Domov pro seniory Chodov

„Ocenění se stalo závazkem pro pracovníky 
na všech úrovních. Snažíme se nejenom, aby do-
sažená úroveň ve všech oblastech byla udržována, 
ale dále na pravidelných poradách týmů přemýšlí-
me o možných zlepšeních – a ihned je realizujeme.“ 

Mgr. Lenka Raadová, MBA, ředitelka

Městská správa sociálních služeb Kadaň

„Jsme přesvědčení, že další propagací Značky kva-
lity se zvýší povědomí veřejnosti a do budoucna 
bude získaná značka určitě hrát roli při případném 
výběru zařízení sociálních služeb pro rozhodující 
se klienty a jejich příbuzné. Zařízení bez Značky 
kvality se dle našeho názoru posouvá v žebříčku 
při hledání poskytovaných služeb až za zařízení, 
které Značku kvality získalo. Náš názor je takový, 
že by mělo být v zájmu každého zařízení sociálních 
služeb, pokud je to jen trochu možné, o získání 
Značky kvality usilovat.”

Hana Němcová, DiS., vrchní sestra, 

Mgr. Helena Chalupová, ředitelka

Domov pro seniory Velké Meziříčí

„Díky podstoupené certifi kaci jsme v mnoha oblas-
tech dokázali urychlit zkvalitnění služby. Značka 
je pozitivně vnímána jak zaměstnanci, tak také 
uživateli služeb, kteří jsou na své zařízení pyšní 
a sami velmi často toto ocenění připomínají. Bez 
nadsázky jsou hrdi na to, že právě jejich domov 
má 5*. ”

Marie Málková, ředitelka

Domov pro seniory Heřmanův Městec



Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

www.apsscr.cz

APSS ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb 

v České republice. Sdružuje více než 965 organizací a 2 334 registrovaných služeb.

Asociace v rámci své činnosti:

• zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, 

zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifi kovanou oponenturou a iniciací 

a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb;

• zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti 

poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných 

zkušeností svým členům;

• vyvíjí studijní, dokumentační, vzdělávací a expertní činnost;

• organizuje kongresy, odborné konference a vzdělávací programy;

• je pořadatelem již tradičního Týdne sociálních služeb ČR a výtvarné soutěže Šťastné 

stáří očima dětí, spolupořadatelem ocenění Národní cena – Pečovatel/ka roku 

a soutěže Zlaté listy, držitelem licence E-Qalin pro ČR (model měření a zvyšování kvality) 

a správcem Značky kvality (systém externí certifi kace zařízení).

Sekce a svazy Asociace:

Činnost sekcí a svazů probíhá na základě specifi ckých potřeb členů Asociace.

Sekce:

• sekce terénních služeb;

• sekce ambulantních služeb;

• sekce azylových domů;

• sekce nízkoprahových zařízení;

• sekce adiktologických služeb;

• sekce korporátních poskytovatelů sociálních služeb.

Svazy:
• Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách;

• Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách.

TH E E U R OP E A N AG E I N G N E T WO R K
UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH

SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY

APSS ČR je členem:



KONTAKTY 

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb České republiky, z. s.

Sídlo: Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Tel.: +420 381 213 332

E-mail: apsscr@apsscr.cz

www.apsscr.cz

www.znackakvality.info


