
    

 

Zároveň zveme všechny členy ČAPS na zasedání  
valné hromady  

 

 

V ÚTERÝ 24. KVĚTNA  2022 OD 10:00 HODIN  
 

PALÁC CHARITAS 
 KARLOVO NÁMĚSTÍ 317/5, 120 00 PRAHA 2  

 

Program: 
 
 
 9:30 – 10:00   Prezence účastníků 
 
10:00 – 10:10  Zahájení konference - zdravice  
     PhDr. Jindřich Kadlec, předseda ČAPS 
 

10:10 – 10:20  Zdravice zástupců ministerstva práce a sociálních věcí  
     Ing. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí 
     Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky  
     a sociálních služeb 
                                                  

10:20 – 11:00 Aktuální informace MPSV z oblasti sociálních služeb, diskuse                          
  Mgr. Jan Vrbický, odbor sociálních služeb a inspekce sociálních služeb  
  MPSV      

 

DOPOLEDNÍ BLOK: Využití vnitřních zdrojů organizace pro zvyšování kvality služeb  
 
11:00 – 11:20  Sociální práce jako základ kvalitní pečovatelské služby  

   Mgr. Hana Muresan, sociální úsek Pečovatelské služby Ústí nad Labem 
 

11:20 – 11:40  Soubor služeb pod jednou střechou jako cesta ke kvalitní péči o  
                        o klienta a jeho rodinu 
     Mgr. Kateřina Kubicová, vedoucí sociálních a zdravotních zařízení, Sociální 
     služby města Havířov 

 

 

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  
Vás srdečně zve na celostátní konferenci pod záštitou ministra práce a sociálních věcí 

Ing. Mariana Jurečky 
na téma: 

 

Zvyšování kvality pečovatelské služby 
- 

vnitřní a vnější zdroje 
 
 



    
 
11:40 – 12:00  Diskuse 
               
12:00 – 12:45  Oběd 
               
ODPOLEDNÍ BLOK: Využití vnějších zdrojů pro zkvalitnění pečovatelských služeb 
 
12:45 – 13:05  Specializované externí poradenství nejen v oblasti dluhové  
     problematiky pro klienty pečovatelských služeb 
              Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden 
              Bc. Věra Neckářová, Občanská poradna REMEDIUM 
 

13:05 – 13:20  Změny v přístupu k zajištění stravy pro klienty pečovatelských  
                        služeb 

Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA, ředitelka Integrovaného centra sociálních 
služeb Jihlava 

 
13:20 – 13:50  Externí mapování vnitřní kultury organizace a personální politiky  
     pečovatelských služeb 
     Mgr. Kateřina Kaňoková, konzultantka a expertka pro oblast rovných  
                           příležitostí a personální politiky 
     Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka Sociální služby Uherský Brod 
 

13:50-14:00    Diskuse 
                        

 
14:00 – 15:00 Zasedání VALNÉ HROMADY ČAPS 
   
 
 

Organizační pokyny: 
 
Na konferenci se přihlašujte přes webové stránky organizace www.caps-os.cz. 
Přihlášení najdete v sekci „Akce“. 
 
Účastnický poplatek za konferenci činí 450,-Kč pro členy ČAPS a 600,-Kč pro ostatní 
účastníky. Poplatek prosím uhraďte prostřednictvím faktury, která Vám bude 
zaslána na Vámi uvedený e-mail v přihlášce na akci.   
 
V přihlášce uveďte za každého účastníka jméno a příjmení, v případě zájmu o vydání 
osvědčení, také datum narození. 
 
Občerstvení a oběd jsou pro účastníky zajištěny zdarma. 
 
Získáte osvědčení o účasti na školící akci ČAPS.  
 
Z organizačních důvodů je nutné přihlášení nejpozději do 10. května 2022.  
 
Akce se bude řídit aktuálními hygienickými opatřeními. 
 
Bližší informace v kanceláři ČAPS: Mgr. Pavla Chalupová, tel.: 778 086 222 


