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Vážení držitelé Značky kvality v  sociál-
ních službách, 

dovoluji si Vás pozdravit prostřednic-
tvím dalšího vydání Zpravodaje (News-
letter) ZQ v sociálních službách. 

Mám radost, že jsme se v  minulosti 
inspirovali právě Značkou kvality k  vy-
tvoření nového certifikačního modelu, 
tentokrát zaměřeného na  paliativní péči 
v sociálních službách, a mohli tak v úno-
ru předat rozšířené osvědčení o certifikaci 
prvním čtyřem zařízením v ČR.

V  příštích týdnech a  měsících pro Vás 
v oblasti kvality chystáme celkem čtyři vý-
znamné aktivity. 

První je zahájení projektu s  názvem  
INDIKÁTORY KVALITY v  sociálních služ-
bách, druhou uspořádání odborného se-
mináře se zaměřením na  sociální služby 
(s bezplatným vstupem po držitele Znač-
ky kvality), třetí je uspořádání odborné 
konference na téma kvalita sociálních slu-
žeb v ČR, čtvrtou  aktivitou je pak vydání 
odborné publikace s názvem Řízení a kva-
lita sociálních služeb. 

Přeji vám všem krásný březen 2020
 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Zařízení s certifikací udělenou 
v 1. čtvrtletí roku 2020
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Název a adresa zařízení Typ certifikované 
služby

Přidělený 
počet hvězd

Centrum sociální pomoci Vodňany
Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany Domov pro seniory

Domov pro seniory
Tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná Domov pro seniory

Narodila se v  roce 
1961 v  Hradci Krá-
lové. Po absolvová-
ní Střední průmy-
slové školy strojní 
v  Šumperku a  Fa-
kulty strojního in-
ženýrství VUT Brno 
pracovala v  ryze 

technických profesích. V  roce 2002 na-
stoupila do G-centra Tábor nejprve jako 
vedoucí provozního úseku a  později 
jako vedoucí pečovatelské služby a den-
ního stacionáře.  V roce 2009–2010 ab-
solvovala kurz pro průvodce zavádění 
Standardů kvality  v sociálních službách. 
V  roce 2010 se stala viceprezidentkou 
APSS ČR pro terénní služby.

Seznamte se s … 
V dalším díle Seznamte se s … představujeme certifikátorku Značky 
kvality v sociálních službách pro pečovatelskou službu 
Ing. Renatu Kainráthovou.

V rámci výzvy č. 098 Podpora procesů 
ve službách a podpora sociální práce OP 
Zaměstnanost jsme získali financování 
projektu „Indikátory kvality v sociálních 
službách“. Cílem projektu je prostřed-

nictvím několika klíčových aktivit nasta-
vit jednotnou úroveň kvality poskytova-
ných služeb v České republice. Práce na 
jednotlivých aktivitách budou zahájeny 
od 1. 6. 2020. Naším záměrem je, aby se 
na vývoji řešení podíleli samotní posky-
tovatelé, a to v rámci fokusních skupin, 
kde jim bude navržené řešení prezen-
továno a účastníci z řad poskytovatelů 
sociálních služeb budou mít možnost 
se k řešení vyjádřit. Zajistíme tak, aby 
řešení co nejvíce reflektovalo požadav-
ky a dlouhodobou udržitelnost v běž-
né praxi. Více informací Vám poskytne  
Ing. Simona Peřinová na e-mailu projekty@
apsscr.cz. 

Indikátory kvality
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Certifikace paliativního přístupu 
v sociálních službách
V rámci odborné konference Zdravotní 
péče v sociálních službách v roce 2020, 
která se konala ve  dnech 12.–13. úno-
ra 2020 v Táboře, jsme předali prvním 
certifikovaným zařízením ocenění Cer-
tifikace paliativního přístupu v  sociál-
ních službách. Oceněna byla čtyři zaří-
zení, která certifikací prošla. Za Domov 
pro seniory Bechyně, převzala ocenění 
ředitelka Mgr.  et Bc.  Alena Sakařová, 
ředitelka Ing.  Věra Bařinová převzala 
ocenění za  Domov pro seniory Náměšť 
nad Oslavou, jako třetí převzala oceně-
ní JUDr. Vlasta Hrabcová, která je ředi-
telkou Domova pro seniory Podpěrova. 
Posledním oceněným zařízením byl Do-
mov u Fontány Přelouč, za který převzala 
udělený certifikát ředitelka PhDr.  Da-
nuše Fomiczewová. O  certifikaci palia-
tivního přístupu v  sociálních službách 
se dozvíte více na webových stránkách 
www.certifikace.paliativni-pristup.cz, 
nebo u Ing. Simony Peřinové na e-mailu 
projekty@apsscr.cz. 

V průběhu galavečera odborné kon-
ference Zdravotní péče v sociálních 
službách proběhl také slavnostní 
křest knihy Paliativní péče v rezi-
denčních službách se zaměřením 
na uživatele seniorského věku. Tato 
kniha je první ucelenou publikací, 
která se zabývá poskytováním palia-
tivní péče a je určena nejen pro rezi-
denční služby. 
Cílem této publikace je nabídnout 
zařízením sociálních služeb či so- 
ciálně zdravotnických služeb ucelené 
informace k poskytování paliativní 
péče klientům ve svých zařízeních. 
Kniha Paliativní péče v reziden- 
čních službách je dostupná na  
našem e-shopu. 
Více informací Vám poskytneme na 
e-mailu redakce@apsscr.cz. 

Slavnostní křest knihy Zveme Vás na seminář

O kvalitě 
v sociálních 

službách

4. června 2020

APSS ČR 
Vančurova 2904, Tábor

Rozsah: 3 hodiny
Pro držitele

Značky kvality ZDARMA
Hlásit se můžete přes:

www.institutvzdelavani.cz
Další info: projekty@apsscr.cz

tel.: 734 152 928


