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Vznik organizace
Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS(vznikla z podnětu pracovnic Centra sociální
pomoci a služeb v Hradci Králové a Centra sociálních služeb a pomoci v Chrudimi, které ve
spolupráci s ostatními subjekty se shodly na potřebnosti zvýšení společenské a ekonomické
prestiže svého povolání a na nutnosti dalšího zkvalitňování péče o klienty.
Přípravné práce začaly na jaře 1997, kdy se sešel přípravný výbor, který vypracoval návrhy
stanov a orgánů asociace. Registrace občanského sdružení proběhla 26. 7. 1999. V roce 2004
se sídlo české asociace pečovatelské služby přesunulo z Hradce Králové do Prahy a novým
předsedou se stal PhDr. Jindřich Kadlec.

Účel a poslání ČAPS
zastupuje, hájí, prosazuje a vyjadřuje zájmy a potřeby svých členů u státní a veřejné
správy a samosprávy nebo ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním
odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou, iniciací a podporou žádoucí právní
regulace sociálních služeb,
•

zprostředkovává, propaguje a podporuje rozšiřování vědeckých a výzkumných
poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních
odborných zkušeností svým členům,
•

v rámci své činnosti a odbornosti se neformálně vyjadřuje k návrhům zákonům,
legislativním změnám a iniciuje případné změny legislativy, které by měly vést ke zkvalitnění
sociální služeb a sociální péče,
•

reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v tuzemsku i
zahraničí,
•

vyvíjí a poskytuje studijní, vzdělávací, dokumentační, informační, poradenskou,
konzultační a expertní činnost,
•

poskytuje sociální služby a zakládá nebo zřizuje právnické osoby, jejichž předmětem
činností je poskytování sociálních služeb, popř. jiné činnosti s poskytováním sociálních služeb
související nebo podporující, vykonávání činností ve prospěch členů ČAPS, zajišťování
vzdělávacích a lektorských služeb v oblasti sociální péče, popř., jejichž činností je naplňování
účelu a poslání ČAPS
•

zastupuje, hájí, prosazuje a vyjadřuje zájmy, práva a potřeby seniorů nebo zdravotně
znevýhodněných a vyvíjí aktivity směřující ke společenskému uplatnění seniorů.
•

Priority ČAPS
Rozvíjet terénní a ambulantní sociální služby pro seniory a zdravotně postižené občany tak,
aby mohli co nejdéle zůstávat v přirozeném domácím prostředí.
Systematicky vzdělávat pracovníky sociálních služeb a jejich management.
Propojovat sociální a zdravotní služby pro občany v domácnosti, maximálně zefektivnit
poskytované sociální služby pomocí orientace na péči v domácnosti.
Rozvíjet sdílenou péči, na které se podílejí společně poskytovatel sociálních služeb, rodina a
blízké osoby a komunální služby v místě bydliště.

Členové ČAPS
Česká asociace pečovatelské služby je sdružení právnických i fyzických osob. Našimi členy
jsou poskytovatelé terénních sociálních (ve 35 % také zdravotních) služeb a jsou to:
příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem, církevní a jiná občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti a v několika případech také soukromé osoby (většinou pečovatelky). V
současné době má ČAPS přes 200 členů. Hlavními důvody pro členství ČAPS jsou: přístup k
informacím, možnost ovlivňování legislativy a především přístup k odbornému vzdělávání.

Organizace ČAPS
ČAPS zakládá v jednotlivých krajích CR krajské pobočky, které fungují pak zcela samostatně a
jejich představitelé jsou partnerem pro jednání s krajskou (i místní) samosprávou. Krajské
pobočky pořádají své pracovní dny, kde řeší regionální problémy podle aktuálních potřeb.
Předsedové jednotlivých krajských poboček pak tvoří výbor, který se schází jednou měsíčně.
Zástupci výboru jsou zastoupeni ve všech pracovních skupinách týkajících se sociálních
služeb, které vznikají v rámci legislativního procesu na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Vedení ČAPS
PhDr. Jindřich Kadlec - předseda asociace
PhDr. Karla Boháčková - místopředseda asociace
Ing. Milan Černý - místopředseda asociace

Činnost ČAPS
ČAPS jako střešní organizace význačné části zařízení sociálních služeb je členem mnoha
poradních a iniciačních orgánů na republikové i krajské úrovni, mj. Rady vlády pro seniory a
stárnutí populace a Unie zaměstnavatelských svazů. Expertní činnost vyvíjí asociace např. v
rámci Svazu měst a obcí, Asociace krajů a dalších klíčových orgánech v oblasti sociálních
služeb. Podstatnou roli sehrála ČAPS jako účastník připomínkového řízení při vzniku zákona o
sociálních službách, kdy značná část připomínek byla do zákona zapracována.
Kromě expertní a dokumentační činnosti vyvíjí ČAPS vzdělávací a v neposlední řadě i
informační činnost. Prvořadým úkolem asociace je představit pracovníky terénních sociálních
služeb jako nezastupitelnou profesní skupinu, která hraje důležitou roli v oblasti sociálních
služeb.
V oblasti vzdělávání řídí ČAPS celorepublikové vzdělávací projekty zajišťující jednak základní
kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách jednak další vzdělávání formou
akreditovaných kurzů a školících akcí pro pracovníky sociálních služeb.
Základní kvalifikační kurzy probíhají na 8 místech v ČR a odbornou způsobilost v nich již na
2000 pracovníků v sociálních službách.
Další vzdělávání poskytujeme tak, aby bylo jak pro zaměstnance tak zařízení sociálních služeb
co nejdostupnější a poskytované informace co nejpraktičtější. V současnosti má ČAPS
akreditováno více než 30 kurzů, které zahrnují jednak oblast dovedností potřebných k
poskytování péče jednak řízení sociálních služeb. Jako akreditovaná vzdělávací profesní
organizace má ČAPS možnost pořádat i školící akce k aktuální problematice sociálních služeb.
Dále ČAPS pravidelně pro členy i odbornou veřejnost pořádá celostátní konference, semináře
pro jednotlivé krajské pobočky a pracovní dny.
Jednou z hlavních priorit ČAPS je úzká spolupráce s jednotlivými kraji, a proto pravidelně
pořádá setkání vedení ČAPS, členů jednotlivých poboček a vedení jejich krajů. Tato setkání
jsou velmi úspěšná a vedou ke vzájemné informovanosti a propojení praktických poznatků z
terénu s požadavky a povinnostmi vyplývajícími z našeho právního řádu.
ČAPS se organizačně a partnersky podílí i na zásadních akcích propagujících činnost terénních
sociálních služeb jako jsou např. Šikovné ruce našich seniorů.
Pravidelně ČAPS vyvíjí aktivity zaměřené na řešení problémů seniorů a vykonává
poradenskou činnost orientovanou na aktivní a důstojný život seniorů v jejich vlastním
domově tak dlouho, jak je to jen možné a ochranu práv a zájmů seniorů a zdravotně
postižených.

Činnosti realizované v roce 2015
Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách 3– vzdělávací
projekt kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách
projekt podpořen z ESF OPLZZ
výše obdržené podpory: 3 006 971 Kč
doba trvání říjen 2014 – červen 2015

Projekt byl zaměřen na podporu poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání jejich
zaměstnanců - pracovníků v soc. službách (pečovatelů, pečovatelek) s cílem posílit jejich schopnosti a
dovednosti poskytovat sociální služby a zvýšit kvalitu těchto služeb. Účastníkům projektu bylo
poskytnuto specifické profesní vzdělávání, díky kterému získali odbornou způsobilost k výkonu
povolání pracovník v sociálních službách dle zákona o sociálních službách.
Vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách byl realizován ve formě akreditovaného
150-hodinového kurzu (120h teorie + 30h praxe). Jednotlivé kurzy trvaly vždy 4 měsíce a proběhly na
7 místech rovnoměrně pokrývajících celou Českou republiku. Kurz je akreditován MPSV (č. 2007/018PK a č. 2015/0135-PK), jeho obsah a délka odpovídá požadavkům na pozici pracovníka v sociálních
službách. Během trvání projektu byly zrealizovány 3 běhy kurzů (tj. celkem 8 kurzů v délce 150
hodin) a bylo vyškoleno 181 absolventů (15 mužů a 166 žen), kteří získali osvědčení o kvalifikaci.
Kvalifikační kurzy měly velkou míru úspěšnosti – nedokončil pouze jeden účastník a to ze zdravotních
důvodů v důsledku úrazu.

Specializační kurzy pro pracovníky v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání 2
projekt dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách
projekt je podpořen z ESF OPLZZ
výše obdržené podpory: 1 695 553 Kč
doba trvání prosinec 2014 – červen 2015

Projekt Specializační kurzy pro pracovníky v sociálních službách 2 jsme realizovali přesně podle
plánovaných kroků, včetně naplnění jednotlivých klíčových aktivit a jejich výstupů. Celkem jsme do
30. 6. 2015 uskutečnili plánovaných 43 jednodenních specializačních kurzů pro pracovníky
v sociálních službách ve dvou místech realizace – a to konkrétně v Praze 28 kurzů (Ostrovského
535/3, Praha 5 – Smíchov) a v Olomouci 15 kurzů (Zikova 14, Olomouc). Počet úspěšných absolventů
všech kurzů činí 735, počet podpořených osob celkem potom činí 514.
Velký ohlas na vzdělávací programy nás potěšil. S lektory dlouhodobě spolupracujeme a pečlivě je
vybíráme. Pravidelně je školíme ve znalosti cílové skupiny, vědí přesně, komu přednášejí a co je
cílem jejich práce – prohlubovat znalosti a dovednosti pracovníků v sociálních službách tak, aby je
mohli co nejlépe využít ve své praxi přímé péče o klienty sociálních služeb. Preferujeme interaktivní
metody výuky a dostatek prostoru na předávání zkušeností účastníků navzájem (což je vždy
hodnoceno jako velmi přínosné). Všichni účastníci vyplňovali hodnotící dotazníky, jejichž evaluaci
prováděly koordinátorky projektu i manažer projektu, byli s nimi pravidelně seznamováni lektoři

programů a společně jsme se snažili pružně reagovat a výuku přizpůsobovat vyjádřeným potřebám
cílové skupiny v průběhu celého projektu

Zvýšení kompetencí pracovníků pečovatelských služeb v oblasti práce s osobami s duševním
onemocněním
projekt dalšího vzdělávání zaměřený na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních
službách
projekt podpořen z ESF OPLZZ
výše obdržené podpory: 964 928 Kč
doba trvání říjen 2014 – říjen 2015
Celkem jsme uskutečnili do 31. 11. 2015 plánovaných 18 kurzů pro sociální pracovníky a
pracovníky v sociálních službách z ČR v šesti vybraných krajích ČR – a to konkrétně v
následujících městech: Ústí n. Labem, Praze, Poděbradech, Olomouci, Břeclavi, Ivančicích,
Liberci a Havířově. Počet úspěšných absolventů všech kurzů činí 245, počet podpořených
osob celkem potom činí také 245. Kompletní dokumentace k jednotlivým krokům projektu
je k dispozici v sídle projektu. Realizační tým byl stabilní, fungoval efektivně a díky
mnohaletým zkušenostem jednotlivých členů týmu projekt probíhal dle plánu.
Preferovali jsme interaktivní metody výuky a dostatek prostoru na předávání zkušeností
účastníků navzájem (což je vždy hodnoceno jako velmi přínosné). Všichni účastníci vyplňovali
hodnotící dotazníky, jejichž evaluaci prováděla koordinátorka a odborná asistentka projektu i
supervizor a metodik projektu, byl s nimi pravidelně seznamován lektor programů a společně
jsme se snažili pružně reagovat a výuku přizpůsobovat vyjádřeným potřebám cílové skupiny
v průběhu celého projektu.
Posílení a podpora principu sdílené péče o seniory v České republice v jejich přirozeném
domácím prostředí
projekt zaměřený na osvětovou a informační činnost pro zadavatele, poskytovatele a
uživatele sociálních služeb zaměřených na seniory
projekt byl podpořen ze státního rozpočtu ČR (kapitola MPSV)
výše obdržené podpory: 431 035 Kč
doba trvání září – prosinec 2015
Pořádání setkání ve vybraných krajích.
Účastníci setkání: zástupci poskytovatelů
pečovatelských služeb a domácí zdravotní péče, zástupci místních samospráv, krajů a MPSV.
Zároveň s touto aktivitou se realizovala další aktivita – setkávání se zástupci seniorských
organizací – spojení těchto dvou aktivit se ukázalo jako funkční nástroj pro rozvoj podpory
principu sdílené péče v konkrétních regionech – právě setkáním všech aktérů (včetně cílové
skupiny seniorů) najednou.
Obsahem pracovních setkání byl především popis situace v oblasti péče o seniory v jejich
domácnostech v konkrétních regionech. Jednotliví aktéři se představili, představili také své
možnosti poskytnutí péče (pečovatelské služby, domácí zdravotní péče, osobní asistence) a

cílem setkání byla koordinace jednotlivých aktivit v rámci sdílené péče – možnosti využití
profesionální sociální a zdravotní služby v konkrétním regionu, podpora neformálních
pečujících (pečujících rodin), nastavení efektivních způsobů komunikace mezi nimi a s klienty
sdílené péče a rozvoj a podpora tohoto typu péče v krajích za podpory krajských zástupců a
zástupců státu (MPSV).
Celkový počet podpořených osob v těchto dvou aktivitách: 220
V rámci projektu jsme také poskytovali telefonické a e-mailové konzultace k problematice
sdílené péče. Většinou se jednalo o vysvětlení principu, odkaz na konkrétní služby v
regionech, se zástupci veřejné správy potom např. o nastavení podmínek spolupráce
pečovatelských služeb s nemocnicemi či agenturami domácí zdravotní péče. Proběhlo také
několik konzultací se zástupci zdravotních pojišťoven o podmínkách domácí zdravotní péče
právě v návaznosti na podporu principu péči sdílet s profesionály z oboru pečovatelské
služby a s rodinnými příslušníky. V průběhu roku 2015 proběhlo:
Celkový počet podpořených osob v této aktivitě: 37
Cílová skupina konzultací: zástupci měst a obcí, zástupci agentur domácí zdravotní péče,
zástupci zdravotních pojišťoven (končily smlouvy poskytovatelů domácí zdravotní péče),
zástupci seniorských organizací (především klubového charakteru) atd.
24. Listopadu 2016 se uskutečnila závěrečná konference projektu v prostorách Autoklubu
Praha. Závěrečná konference obsahovala novinky k problematice sdílené péče, informace
Strategii rozvoje sociálních služeb, která obsahuje plánované nástroje podpory neformální
péče a terénních služeb sociální péče. Byl zde prostor pro rozsáhlou diskusi.
Cílová skupina konference: zástupci pečovatelských služeb, osobní asistence, domácí
zdravotní péče, seniorských organizací, MPSV, SMO, Asociace krajů, geriatři atd.
Celkový počet podpořených osob v této aktivitě: 176
Celkový počet podpořených osob v rámci projektu v roce 2015: 433
Občanské vzdělávání pro seniory v rámci klubové činnosti seniorských klubů v ČR
projekt zaměřený na osvětovou a vzdělávací činnost pro seniory
projekt byl podpořen ze státního rozpočtu ČR (kapitola MPSV)
výše obdržené podpory: 191 548 Kč
doba trvání březen – leden 2015
V pěti vybraných krajích bylo uspořádáno celkem 30 seminářů pro seniory v rámci zvyšování
jejich občanských kompetencí.
Témata seminářů:
Finanční gramotnost, aneb jak s penězi v dnešní době
Voda jako lék/jed
Zdravý zdravotní styl seniorů v Jihočeském kraji
Zdravý životní styl - Život seniorů ve 21. století

Spotřební koš – aneb jak nakupovat
Zdravé stárnutí, aneb jak na to I.
Zdravé stárnutí, aneb jak na to II.
Ochrana spotřebitele
Zvýšení právního povědomí seniorů – prevence a následná řešení zadlužování
Jak si uchovat životní energii v seniorském věku
Stop dekubitům
Zdravý životní styl - cestování
Bezpečně ve stáří – prevence pádů
Muzikoterapie pro seniory
Právní gramotnost
Celkový počet absolventů seminářů – seniorů - v rámci projektu v roce 2015: 738
Další aktivity
Školící akce zaměřené dovednosti při poskytování sociálních služeb, aktivizaci seniorů,
ochranu práv seniorů, standardů kvality poskytování sociálních služeb, podporu aktivního
stárnutí.
Partnerství v celostátní soutěži Šikovné ruce našich seniorů.

Hospodaření ČAPS

Kontaktní informace

Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek
L 10187 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární zástupce: PhDr. Jindřich Kadlec, předseda
sídlo: Ostrovského 253/3, Praha 5
korespondenční adresa: Česká asociace pečovatelské služby, Ženské domovy, Ostrovského
253/3, Praha 5
IČO: 69836698
bankovní spojení: 3741396309/0800
Účet ČAPS :
Česká spořitelna, a.s
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSC 140 00
tel.: 234 139 674,
mobil: 737 043 837
e-mail: caps@caps-os.cz
www.caps-os.cz

