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Galavečer 
s Českou kvalitou

 Text: Mgr. Petra Kulveitová

 Foto: Libor Makrlík

APSS ČR má jako 
správce systému 
Značka kvality v  so-
ciálních službách, 
který je součástí 
vládního Progra-

mu Česká kvalita, možnost se již třetím 
rokem účastnit slavnostního večera, kde 
dochází k  předávání ocenění nejlépe hod-
noceným značkám kvality (tj. produktům 
nebo službám) v  daném roce. Letos se Ga-
lavečer s Českou kvalitou uskutečnil v úterý 
10. 11. 2015 v Národním domě na Vino-
hradech v Praze za doprovodu populárních 
interpretů české hudební scény. Po skončení 

hlavního programu čekal na hosty slavnost-
ní raut. Večerem provázeli moderátoři Sta-
nislava Lekešová a Patrik Rozehnal.

Akce se uskutečnila v  rámci aktivit Lis-
topadu – Měsíce kvality, které jsou již řadu 
let organizovány v rámci Národní politiky 
kvality ve spolupráci s Ministerstvem prů-
myslu a  obchodu a  jsou zaštítěny usnese-
ním vlády České republiky.

Značku kvality v  sociálních službách 
za bodově nejvyšší hodnocení v certi1 kaci 
v roce 2015 převzali zástupci Zdravotně so-
ciálních služeb Turnov (Domov Důchodců 
Pohoda) z  rukou ministra průmyslu a  ob-
chodu Jana Mládka. Sociální služby města 
Havlíčkova Brodu za certi1 kaci služby do-
mov pro seniory ocenil prezident APSS ČR 
Jiří Horecký.

NOVÝ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 

IVA APSS ČR

Kulinářská akademie
Motto:  „Vitalita pro seniory“

Zveme vás na workshop
„Česká klasika moderně“

22. 3. 2016
Domov Slunečnice Ostrava

Další termíny v roce 2016 připravujeme

• Oblíbené pokrmy českých seniorů 
 v novém „kabátu“
• Ukázka nízkoteplotní úpravy masa
• Náměty na snížení tuků, cukru, 
 soli a bílé mouky
• Zdravé složení surovin na talíři
• Zahušťování zeleninou
• Knedlíky a tradiční přílohy s přidanou 

nutriční hodnotou
• Praktické náměty, ukázky a degustace

Partneři akce:
VITANA, a. s.

Hofmann Bohemia – partner gastronomie s. r. o. 

vanBaerle AG

Bližší informace na www.apsscr.cz

Plán odborných 
konferencí APSS ČR

1. pololetí 2016

Konference pro ředitele a ekonomy 
poskytovatelů sociálních služeb 

12. 1. 2016, Praha

Demence v České republice 
19. 1. 2016, Praha

Sociální služby v ČR a Evropě 
24.–25. 5. 2016, České Budějovice

Pokojné umírání 
duben 2016, Liberec

Konference Profesního svazu 
zdravotnických pracovníků 

v sociálních službách
Praha

Konference Profesního svazu sociálních 
pracovníků v sociálních službách

Brno

Stravování a provoz v pobytových 
zařízeních sociálních služeb

2. 6. 2016, Luhačovice

Bližší informace na

www.apsscr.cz, 
menu „Konference & kongresy & semináře“

lenové APSS R k 4. 12. 2015: 987 organizací, 2357 registrovaných služeb


