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prezidenta Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb Ing. Jiřího 
Horeckého, Ph.D., MBA 
Vážení a milí poskytovatelé sociálních služeb, všichni, kteří pracujete v 

sociálních službách, obracím se na Vás v tomto nelehkém období. V čase, kdy 

na nás doléhá úzkost, napětí a obavy, jak dlouho ještě vydržíme, co se všechno 

stane, jaká nás čeká budoucnost. Procházíme krizí, na kterou se nikdo z nás 

nepřipravil, se kterou nikdo z nás nepočítal, a se kterou se učíme „za pochodu“ 

vyrovnat. Řešili jsme v minulosti řadu svízelných situací, nedostatek financí, 

nedostatek personálu, nedostatek informací, ale nikdy jsme nebyli vystaveni 

takovému tlaku, takovéto situaci.  

Chtěl bych vyzvat a podpořit Vás všechny, kteří pracujete v sociálních službách, abyste 

byli silní. 

Ředitelé, ředitelky, vrchní, staniční sestry, vedoucí a veškerý další management. 

Děkuji Vám za Vaše odhodlání a odevzdání, za to, že nepočítáte hodiny v práci a 

snažíte se najít nejlepší řešení a balanc pro zaměstnance i uživatele. Děkuji i za riziko, 

které nesete. 

Pracovníci v sociálních službách, pečovatelky, pečovatelé, sociální pracovníci, 

zdravotní sestry a další zdravotničtí a odborní pracovníci. Jste v každodenním kontaktu 

s těmi nejslabšími a nejzranitelnějšími − našimi klienty. Těmi, kteří jsou odříznuti od 

svých blízkých, těmi, kteří prožívají strach a obavy. Snažte se jim být druhou rodinou, 

a to zejména nyní, když to nejvíce potřebují. Prosím buďte silní a vydržte. Snažte se 

zapomenout a alespoň na chvíli nemyslet na to, jak je Vaše práce a poslání 

nedoceněno společností či politiky, kteří často poukazují na segment zdravotnictví a 

zcela opomíjejí oblast sociálních služeb. Děkuji Vám všem za to, že tvoříte klíčový pilíř 

péče a důstojného života našich nejslabších a nejkřehčích. 

Všichni ostatní pracovníci, kteří zajišťujete nezbytné provozy, jako je stravování, praní 

prádla, úklid, provoz, recepce, účetnictví a řadu a řadu dalších činností. Děkuji za Vaši 

týmovou spolupráci, děkuji, že snášíte současný nápor, vysoké vytížení i riziko. Prosím 

vydržte a pomozte nám všem překonat toto těžké období. 

Vězte prosím, že se i z pozice Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR snažíme 

Vám co nejvíce pomoci, co nejvíce Vám ulehčit Vaši současnou situaci. Přitom si však 

uvědomujeme, jak je to málo, a že ten největší nápor leží na Vašich bedrech. Jsme s 



Vámi a maximálně se snažíme a budeme snažit být Vám co největší oporou ve Vašem 

těžkém údělu. 

Děkuji Vám všem za Vaše odhodlání, sílu, práci a neuvěřitelné nasazení!  

Moc rád bych zakončil toto mé sdělení a zprávu Vám konstatováním, že bude líp, ale 

to bych lhal. To nejhorší nás bohužel pravděpodobně ještě čeká. Prosím Vás všechny, 

abyste vydrželi, abyste čerpali sílu z vědomí a pocitu sounáležitosti nás všech, abyste 

byli trpěliví, ochotní a velkorysí. Já osobně věřím a jsem přesvědčen, že právě tyto 

zkoušky nás tříbí a dělají z nás všech lepší lidi. Prosím vydržme. 
V úctě k Vám všem 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 

prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
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