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Milí čtenáři,
do rukou dostáváte první letošní vydání časopisu Sociální služby a věřím, 

že i tentokrát si v něm každý z vás najde nějaký ten „textík“ užitečný pro svou 
práci, či dokonce pro osobní život a výzvy, vztahy i malé a velké otázky, které 
jej naplňují.

Ačkoliv je leden pro naprostou většinu z vás měsícem jakéhosi „začínání“ (minimálně 
kalendářního ), v mém případě je tomu letos právě naopak. Izraelský král Šalomoun 
v biblické knize Kazatel říká, že všechno, každý záměr, každá věc pod nebem, má svou 
specifi ckou chvíli, má svůj zvláštní čas. Pro mě osobně je tentokrát leden měsícem „končení“. 
Jak už mnozí víte, od února nastupuji do nového zaměstnání, takže tímto prvním číslem 
roku 2015 vlastně završuji svou více než šestiletou práci v APSS ČR a s vámi, čtenáři, 
kolegy, spolupracovníky a profesními partnery, se tímto loučím.

Roky v redakci časopisu Sociální služby, a později i pololetníku Listy sociální práce, pro mě 
byly v mnoha směrech velmi zajímavým a lidsky i profesně obohacujícím obdobím. Časopis 
jsem na podzim roku 2008 přebíral ještě jako čtvrtletník vydávaný pod titulem „Zpravodaj 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky“ a o rozsahu 24 stran. Co všechno se 
od té doby změnilo, si snadno představíte, když si prolistujete třeba právě toto číslo Sociálních 
služeb. Jsem rád, že se toho díky mým spolupracovníkům i vám mnoho povedlo, a jsem si 
současně naprosto vědom, že i pro další zlepšování obsahové a formální kvality časopisu je 
stále prostoru dost a dost.

Štafetu vedení redakce ode mne od února přebere magistra Veronika Hotová, vítězka 
náročného výběrového řízení na místo šéfredaktorky, které proběhlo loni v listopadu. 
Na příštím vydání časopisu se sice ještě budu významnou měrou podílet i já, ale dále už 
bude tíha redakční zodpovědnosti, ale také radost ze zajímavé a kreativní práce, patřit právě 
jí. Přeji Veronice i vám, aby vaše spolupráce probíhala minimálně stejně dobře jako ta naše 
dosavadní a časopis vám přinášel vše, co od něj očekáváte.

Jak všichni dobře (až bolestně) víme, prostředí sociálních služeb obnáší mnoho obtíží 
a jevů se značným potenciálem frustračně-ždímacím. Zkrátka – je spousta důvodů mít 
téhle práce plné zuby. Je ale také dobré navzdory na paty se lepícím syndromům vyhoření 
nezapomínat, jaký užitek přináší těm, kteří už se bez pomoci jiných, tedy i vaší, neobejdou. 
Děláte skvělou práci, která má smysl výrazně převyšující význam většiny jiných profesí. Tak 
vydržte. A dobře si na další „cestu“ přečtěte lednový bonmot Pavla Kosorina na této stránce!

Díky vám všem za podporu a spolupráci!
Zdeněk Kašpárek, šéfredaktor

Vážení a milí kolegové, 
klidnější a pokojné období vánočních svátků je za námi a začíná opět 

nový rok. Každý do něj vstupujeme s jiným postojem, s jiným hodnotovým 
zázemím. Někdo plný optimismu a energie, jiný s mírnou skepsí. Někdo 
s velkými očekáváními nových lepších věcí, jiný zase možná s obavami nad 

možnými změnami. 
V oblasti sociálních služeb by mohl tento rok být rokem klíčovým. Máme za sebou boje 

o dostatečnou výši dotací a také dlouholeté úsilí o zlepšení podmínek i úhrad zdravotní péče 
začíná konečně nést své výsledky. V tomto roce má svoji konkrétní podobu nabýt de facto celý 
systém sociálních služeb v ČR. Nová změna fi nancování vyrovnávající se s veřejnou podporou, 
redukce standardů kvality sociálních služeb, a tím i změna inspekcí kvality sociálních služeb, 
nová jednodušší typologie sociálních služeb, představení nového systému dlouhodobé péče či 
Národní plán rozvoje sociálních služeb. Je otázkou, zda se podaří všechny sliby a předsevzetí, 
plynoucí zejména z programového prohlášení vlády a plánů MPSV ČR, opravdu v daných 
termínech uskutečnit. Mohu vám však za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR 
přislíbit, že budeme i v tomto roce, stejně jako v minulosti, nejen dohlížet nad všemi 
těmito procesy, nejen je stimulovat, nýbrž je i aktivně ovlivňovat a vstupovat do nich. 
Čeká nás příprava mnoha změn a je nutné docílit toho, aby tyto změny vedly k lepšímu 
prostředí poskytování sociálních služeb. 

Přeji nám všem úspěšný rok 2015.
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prezident APSS ČR 
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Bonmoty a aforismy 
Pavla Kosorina

Poušť 
je tam, 
kde lidé 

strkají hlavu 
do písku.


