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Členové APSS ČR k 12. 12. 2016: 1021 organizací, 2308 registrovaných služeb

Plán odborných konferencí APSS ČR

Text: Mgr. Petra Kulveitová,

 administrátorka systému Značka kvality 

 v sociálních službách

 Foto: Libor Makrlík

Galavečer s Českou kvali-
tou, jehož pořadatelem je 
Národní středisko podpory 
kvality, garant Programu 
Česká kvalita, se uskuteč-

nil v úterý 8. 11. 2016 v Národním domě 
na Vinohradech v Praze. Mezi 18 oceně-
nými výrobky a službami byly kromě dvou 
sociálních služeb i kvalitní dětské hračky, 
dětská obuv, textilní výrobky, nábytek, 
sportoviště či výrobky osob se zdravotním 
postižením. Galavečer v historickém Maja-
kovského sále se uskutečnil za doprovodu 
populárních interpretů české hudební scé-
ny a tradičně jím 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. Letošní ročník 
se konal pod osobní záštitou prezidenta 
republiky, předsedy Senátu PČR, předsedy 
Poslanecké sněmovny PČR a předsedy vlá-
dy ČR. Cílem Programu Česká kvalita, kte-
rý garantuje objektivitu a nezávislost svých 

značek kvality, je přispět k lepší orientaci 
na trhu, zvýšit nabídku kvalitního zboží 
a služeb, pomoci výrobcům a poskytova-
telům služeb uspět v konkurenčním boji 
a v neposlední řadě podpořit publicitu 
a prestiž značek kvality.

Značku kvality v sociálních službách, 
která je od roku 2013 součástí Programu 
Česká kvalita, za úspěšnou certi4 kaci služ-
by domov pro seniory převzala ředitelka 
Domova pro seniory Bechyně A. Sakařová 
a ředitelka Centra sociálních služeb pro 
seniory Pohoda z Bruntálu J. Šíblová. Na 
ocenění byla prostřednictvím APSS ČR, 
která je správcem značky, nominována za-
řízení sociálních služeb, která v roce 2016 
dosáhla na nejvyšší bodové hodnocení 
v certi4 kaci.

D
ne 31. října 2016 se konala v Kodani 

výroční valná hromada organizace Alz-

heimer Europe, kde byla novou předsedkyní 

zvolena doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., jež 

je zároveň ředitelkou Gerontologického centra 

v Praze.

Alzheimer Europe je nevládní organizace, 

jejímž cílem je zvyšovat povědomí o všech for-

mách demence. Organizace, jež byla založena 

v roce 1990, sídlí v Lucembursku a provozuje 

společnou evropskou platformu prostřednic-

tvím spolupráce mezi 37 členy, kterými jsou 

evropské organizace zabývající se Alzheimero-

vu chorobou.

APSS gratuluje a přeje mnoho úspěchů 

v nové pozici!

Konference pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních služeb, 
12. 1. 2017, Praha

Konference terénní sekce: Problematika naplňování standardů kvality 
v sociálních službách, 24. 1. 2017, Praha

Konference Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách, 
25. 4. 2017, Praha

Konference Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách, 
28. 4. 2017, Praha 

Bližší informace najdete na www.apsscr.cz, menu „Konference & Kongresy & Semináře“

Galavečer s Českou kvalitou
I letos se slavnostní akce 
u příležitosti ocenění kvalitních 
českých výrobků a služeb, které 
jsou opatřeny značkou z vládního 
Programu Česká kvalita, 
zúčastnily dva domovy pro 
seniory certi+ kované Značkou 
kvality v sociálních službách.

Celý pracovní tým 
Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb Vám přeje 
krásné a klidné svátky, 
Silvestr bez karambolů 

a mnoho úspěchů Ve vašich 
pracovních a soukromých 
životech. Zkrátka, aby to 

pozitivní a pěkné v roce 2017 
bohatě převážilo nad vším 

ostatním.

Iva Holmerová byla zvolena předsedkyní 

organizace Alzheimer Europe


