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rozhovor s osobností

Od našeho posledního rozhovoru pro 
časopis Sociální služby uplynul rok. 
Loni jste ve své vizi pro APSS ČR na rok 
2010 uvedl několik cílů: mít více než 
700 členských organizací a 1500 regis-
trovaných služeb, založit odborné sek-
ce osobní asistence, azylových domů 
a kontaktních center, dosáhnout počtu 
250 poskytovatelů terénních služeb, 
rozšířit vzdělávací aktivity do  všech 
krajů, překročit počet 10  000 účast-
níků vzdělávacích programů a  od-
borných konferencí, začít s  realizací 
mezinárodních projektů s  rakouskou, 
slovenskou a německou asociací, usku-
tečnit projekt Značka kvality, navýšit 
počet odběratelů odborného časopisu 
Sociální služby o 15 %. Jak se povedlo 
tyto cíle naplnit?

Většinu těchto cílů se splnit podařilo. 
Asociace má 770 členských organiza-
cí a  sdružuje přes 1760 registrovaných 
služeb. Noví členové pocházeli v  tomto 
roce převážně z  neziskového sektoru, 
vstoupila ale i celá řada obcí, měst a jimi 
zřizovaných organizací. 

Byla založena odborná sekce azylo-
vých domů. V  rámci ní se uskutečnila 
dvě setkání a  jedna odborná konferen-
ce. Od založení této sekce stoupl v APSS 
ČR počet organizací poskytujících služ-
by azylového bydlení, nocleháren nebo 
domů na půl cesty o 80 %, což je pro nás 
signálem, že její vznik byl nutný a sekce 
je pro své členy přínosná. 

Dále byla založena odborná sekce 
adiktologických služeb, která sdružuje 
35 registrovaných služeb. Poslední sekcí 
je pak sekce nízkoprahových zařízení. 
Odborná sekce asistenčních služeb za-
tím založena nebyla a její poskytovatelé 
jsou stále sdruženi v rámci sekce služeb 
terénních. Pro poskytovatele asistenční 
služby jsme však zorganizovali odbor-
nou konferenci na téma Asistenční služ-
by v  ČR a  mohu slíbit, že to v  příštím 
roce učiníme opět.

Odborná sekce terénních služeb pa-
tří mezi nejaktivnější a  největší. Počet 
těchto služeb je 220 a  avizovanou hra-
nici 250 překonáme v  prvním pololetí 
příštího roku. Jako významný počin pro 
poskytovatele těchto služeb považuji 
vydání odborné publikace Pečovatelská 
služba v České republice. 

Počet účastníků odborných konferencí 
a vzdělávacích akcí byl v r. 2010 něco přes 
9000. Celkem jsme uskutečnili na  200 
vzdělávacích akcí a 10 odborných konfe-
rencí. 

V  letošním roce jsme realizovali čes-
ko-islandský projekt, česko-rakouský 
projekt, začala realizace mezinárodního 
projektu SAVE AGE a byl schválen česko-
-švýcarský projekt. Kromě toho jsme za-
počali s realizací dalších třech důležitých 
projektů: Značka kvality v  sociálních 
službách, E-qalin a  Vzdělávání manage-
mentu domovů pro seniory. 

Pokud jde o  celkový počet pravidel-
ných odběratelů časopisu Sociální služ-
by, zvýšil se o 6,5 %. Podstatnější však je, 
že standardních předplatitelů (tj. před-
platitelů hradících plnou cenu) v  České 
republice přibylo 33 % a  společně s  abo-
nenty na  Slovensku to znamená oproti 
roku 2009 dokonce 100% nárůst! O 28 % 
se odběr časopisu zvedl také v  rámci 
členské základny Asociace. Současně 
došlo radikální revizí databáze příjem-
ců ke  snížení počtu výtisků zasílaných 
zdarma a  měsíční náklad jednotlivých 
vydání tak oproti loňsku zůstal v zásadě 
stejný – výrazným způsobem se ovšem 
zlepšila ekonomická stránka vydávání 
časopisu a je velmi pravděpodobné, že se 
zvýšil i počet jeho čtenářů. 

Kromě již dříve stanovených cílů se 
však podařila i  celá řada dalších věcí – 
od zahájení publikační činnosti Asociace 
přes přípravu dalších projektů, realizaci 
celostátní výtvarné soutěže Šťastné stá-
ří očima dětí až po  založení Profesního 
svazu zdravotnických pracovníků v soci-
álních službách. 

Začátkem října proběhl druhý ročník 
Týdne sociálních služeb ČR a Výroční-
ho kongresu poskytovatelů sociálních 
služeb. Jak je v  porovnání s  minulým 
rokem hodnotíte? V čem byly ty letošní 
lepší a co se naopak nepovedlo?

Druhý ročník lze prakticky ve  všech 
ohledech označit za  lepší, ačkoliv vždy je 
co zlepšovat. K  Týdnu sociálních služeb 
se připojilo více partnerů než v  loňském 
ročníku. Napříč celou Českou republikou 
proběhlo více konferencí, kulatých stolů, 
veletrhů sociální služeb, happeningů, vý-
stav, kulturních a společenských akcí atp.

o APSS R s jejím p
Chceme být aktivním partnerem

Ing. Jiří Horecký, MBA

Působí v sociálních službách 
od r. 1999 – nejprve jako ředitel Farní 
charity v Táboře (kontaktní centrum 
pro drogově závislé, asistenční služba, 
dobrovolnické centrum), od r. 2004 pak 
jako ředitel G-centra Tábor (domov 
pro seniory, pečovatelská služba, 
denní stacionář, odlehčovací služby, 
noclehárna, azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi, středisko sociálních 
služeb). V roce 2007 byl zvolen 
prezidentem Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR a o rok později 
tuto funkci začal vykonávat na plný 
úvazek. V r. 2006 byl guvernérem 
mezinárodní neziskové organizace 
Kiwanis International pro Českou 
republiku a Slovensko, založil několik 
neziskových organizací. Je členem Rady 
vlády pro seniory a stárnutí populace 
(a předsedou její pracovní skupiny pro 
bydlení seniorů a rezidenční služby), 
členem komise pro rozvoj sociálních 
služeb MPSV ČR, od r. 2008 je členem 
Generální rady evropské asociace EDE 
a od roku 2009 viceprezidentem Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR.
Je členem také několika dalších 
expertních skupin a vyjednávacích 
týmů. V roce 2007 obdržel cenu 
Osobnost roku v sociálních službách. 
Letos v listopadu byl podruhé zvolen 
do funkce prezidenta APSS ČR.
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Horší – v porovnání s předchozím ro-
kem došlo k poklesu počtu poskytovatelů 
sociálních služeb, kteří se připojili k Ce-
lostátnímu dni otevřených dveří. 

Nezaznamenal jsem na  Týden soci-
álních služeb negativní připomínky. 
Veskrze všichni, jak poskytovatelé, tak 
zřizovatelé, považují tento počin i do bu-
doucna pro sociální služby za  důležitý 
a přínosný. 

Kongresu se celkem zúčastnilo rekord-
ních 650 osob, počet workshopů stoupl 
na 5 a v rámci galavečera proběhlo předá-
ní Ceny za inovaci v sociálních službách, 
oznámení semi� nalistů Ceny kvality 
v  sociálních službách a  slavnostní křest 
knihy Pečovatelská služba v  ČR. Do  bu-
doucna budeme muset řešit rostoucí zá-
jem o kongres a s tím i změnu prostor. 

Počítáte s  pořádáním Týdne sociál-
ních služeb a Výročního kongresu také 
v dalších letech, a pokud ano, v jaké po-
době? Dojde k nějakým změnám?

V příštím roce budeme v Praze pořádat 
ještě 12. evropský kongres EDE s  téma-
tem „Tabu v dlouhodobé péči“ a náš ná-
rodní kongres bude následovat o 14 dní 
později, což možná povede ke sníženému 
zájmu.  V dalších letech budeme ale mu-
set přesunout kongres do Prahy a rozšířit 
jeho kapacitu na 1000 osob.

Můžete našim čtenářům evropský 
kongres EDE přiblížit?

EDE je Evropská asociace poskytova-
telů a  ředitelů poskytovatelů dlouhodo-
bé péče. Tato evropská asociace pořádá 
každé dva roky kongres k  aktuálním 
tématům. Téma příštího, tedy pražské-
ho kongresu, je Tabu v dlouhodobé péči. 
Očekáváme okolo 1000 účastníků z celé 
Evropy. Kongres bude simultánně tlu-
močen do  4 jazyků, samozřejmě včetně 
českého. 

Jak po  prvních měsících existence 
nové vlády hodnotíte úroveň vzájemné 
komunikace a  spolupráce s  minister-
stvy? Došlo oproti minulému období 
k nějakým změnám?

Asociace v  rámci své činnosti komu-
nikovala nebo komunikuje s 5 minister-
stvy. Nejintenzivnější je to samozřejmě 
s  Ministerstvem práce a  sociálních věcí 

a v závěsu pak s Ministerstvem zdravot-
nictví. Změny jsou vždy dány lidmi, kteří 
daný rezort řídí, a to jak osobou minist-
ra, tak jeho náměstků. S panem minist-
rem Drábkem máme na  řadu věcí velmi 
podobné názory. Oproti předchozí vládě 
má tato silnější a  hlavně delší mandát, 
což se samozřejmě následně projevuje 
v činnostech a chování jednotlivých mi-
nisterstev. 

Kde je v  současné době těžiště jed-
nání Asociace se zdravotními pojiš-
ťovnami a  představiteli Ministerstva 
zdravotnictví a  Ministerstva práce 
a  sociálních věcí o  otázkách souvise-
jících s  
 nancováním služeb, zdravot-
ních úkonů apod.?

Těch témat je velmi mnoho. Za ústřed-
ní bych označil připravovanou „velkou“ 
novelu zákona o  sociálních službách 
a  vznik nového legislativního aktu 
o  dlouhodobé péči. Neméně důležitými 
tématy jsou také � nancování sociálních 
služeb a  způsob či algoritmus přerozdě-

lení dotací v  nadcházejícím roce, dále 
připravovaná decentralizace � nancování 
sociálních služeb, podmínky úhrad zdra-
votní péče v sociálních službách a mnoho 
jiných témat. 

APSS ČR se letos stala členem další 
evropské organizace, EASPD (Evrop-
ská asociace poskytovatelů služeb pro 
osoby se zdravotním postižením). Co 
pro ni z této skutečnosti vyplývá?

Vždy jsem považoval za  velmi důle-
žité být součástí evropských struktur, 
a tak po několikaletém členství v EDE byl 
vzhledem ke  struktuře členské základy 
vstup do  EASPD samozřejmostí. Očeká-
vání od  tohoto kroku jsou v  zásadě tři: 
moci ovlivňovat prostředí pro poskytova-
tele služeb pro osoby se zdravotním po-
stižením na evropské úrovni, poznat ob-
dobná sdružení a asociace v rámci Evropy 
a navázat s nimi spolupráci a v neposled-
ní řadě získat vstup do  platformy spo-
lečných evropských projektů. V  příštím

rezidentem Ji ím Horeckým
m ve všech chystaných zm nách
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