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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 vzdělávání 

formou akreditovaných kurzů a školících akcí pro pracovníky sociálních služeb.  

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 2016 

 

Posílení a podpora principu sdílené péče o seniory v České republice v jejich přirozeném 

domácím prostředí ev. č. 9015 

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: 431 486 Kč  

doba trvání: leden – prosinec 2017 

 

Realizované aktivity:  

 

 Pořádání 9 krajských konferencí na téma „Sdílená péče o seniory v …… kraji“.  

Účastníci setkání: zástupci poskytovatelů pečovatelských služeb a domácí 

zdravotní péče, zástupci místních samospráv a krajů, zástupci seniorských 

organizací a další.  

 Pořádání diskuzních setkání pro seniory, podpůrné skupiny neformálních 

pečujících a veřejnost ve vybraných devíti krajích (většinou spojeno s odbornou 

krajskou konferencí v regionu 

 Poskytování telefonických a e-mailových konzultací k problematice.  

 Závěrečná konference k tématu, která se uskutečnila 13. prosince 2016 v 

prostorách Autoklubu Praha na Praze 1. Celkový počet účastníků konference činil 

120.  

 Celkem bylo v plánu oslovit a spolupracovat se zhruba pěti sty osobami cílové 

skupiny.  

Nakonec se podařilo oslovit a do projektu zapojit 910 osob. 

 

Aktivity projektu probíhaly v souladu s plánem. 

Pořádání krajských konferencí 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, 

hospicové péče, odlehčovacích služeb atd.) a cílem setkání byla koordinace jednotlivých 

aktivit v rámci sdílené péče v regionech – 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). Důležité bylo 

také sledovat vývoj velké novely zákona o sociálních službách, která by měla začít platit v 

roce 2017. 

Konference ukázaly, že princip sdílet péči o seniory napříč oblastmi včetně maximálního 

využití neformální péče je postupně uplatňován jako nejefektivnější a do budoucna jediná 

možná cesta, jak se o seniory v ČR kvalitně postarat. Jednoznačně se ukázalo, že zelenou mají 

služby poskytující komplexní péči, zaznamenali jsme také ohromný rozvoj domácí hospicové 

péče v ČR a významně se mění struktura klientů pečovatelských služeb, jelikož doma 

zůstávají také klienti, kteří by dříve dávno využívali pobytových služeb, tzn. poskytujeme 

mnohem více úkonů osobní péče.  

 

V rámci této aktivity se uskutečnily krajské konference a setkání se seniory ve vybraných 

devíti krajích: 

 

Datum 
v roce 
2015 

Kraj Místo Typ pracovního setkání Počet 
účastníků 

9. 3. MSZ Havířov Odborná krajská konference + 
neformální setkání se seniory v 
regionu 

99 

28. 4. ZL Luhačovice Odborná krajská konference + 
neformální setkání se seniory v 
regionu 

104 

10. 5. OL Olomouc Odborná krajská konference + 
neformální setkání se seniory v 
regionu 

100 

27. 5. VYS Jihlava Odborná krajská konference + 
neformální setkání se seniory v 
regionu 

68 

15. 6.  ÚST Ústí n. Labem Odborná krajská konference + 
neformální setkání se seniory v 
regionu 

167 

16. 6. STŘ Lysá n. 
Labem 

Setkání se seniory k tématu sdílené 
péče v rámci Seniorveletrhu 

28 

27. 9. KV Sokolov Odborná krajská konference + 
neformální setkání se seniory v 
regionu 

47 

19. 10. PR Praha Den sociálních služeb - odborná 
regionální konference + neformální 
setkání se seniory 

96 

23. 11. JČ Český 
Krumlov 

Odborná krajská konference + 
neformální setkání se seniory v 
regionu 

59 

 

 



Celkový počet podpořených osob v těchto dvou aktivitách: 768 

 

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 2016 proběhlo: 

Celkový počet podpořených osob v této aktivitě: 22 

• 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. 

 

13. prosince 2016 se uskutečnila závěrečná konference projektu v prostorách Autoklubu 

Praha. Závěrečná konference obsahovala novinky k problematice domácí zdravotní a sociální 

péče a jejich podpora v novele zákona o sociálních službách a ve zdravotnických normách. 

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: 120 

 

Celkový počet podpořených osob v rámci projektu v roce 2016: 910 

 

Komunikace s uživateli aktivit, ať už se jedná o zástupce státní správy, samospráv, 

poskytovatelů sociálních služeb, zástupců seniorských organizací probíhala velmi živelně a 

mnoha způsoby. Nejčastější způsob byl osobní, telefonický či elektronický (e-mail) – 

předseda ČAPS, realizátorka projektu, krajští koordinátoři, administrativní asistentka. Díky 

dlouhodobé spolupráci ČAPS se všemi aktéry se dařilo realizovat podporu principu sdílené 

péče o seniory ve všech vybraných regionech. Ideální formou realizace projektu se ukázala 

předem vykomunikována setkání všech aktérů napříč odbornostmi a zaměření, a to ve 

vybraných regionech (viz. výše). Cílem projektu je nastavit ideální prostředí pro zajištění péče 

tak, aby pečující osoby (neformální) mohli péči sdílet s profesionály především v době, kdy 

jsou v zaměstnání či v oblasti zajištění odbornějších zdravotních či sociálních úkonů. Senior 

pak zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí mnohem déle, ideálně do konce svého 

života (podpora komplexní domácí hospicové péče). 

 

Občanské vzdělávání pro seniory v rámci klubové činnosti seniorských klubů v ČR ev. č. 

9014 

projekt zaměřený na osvětovou a vzdělávací činnost pro seniory 

projekt byl podpořen ze státního rozpočtu ČR (kapitola MPSV) 

výše obdržené podpory: 550 798 Kč  

doba trvání leden – prosinec 2016 



 

Realizované aktivity: 

Realizace celkem 50 seminářů pro seniory v senior klubech nebo mimo ně v deseti vybraných 

krajích ČR: 

 Témata seminářů v rámci zvyšování občanských kompetencí seniorů: 

 Zdravý životní styl, Finanční gramotnost, Právní a politická gramotnost a 

Ochrana spotřebitele. 

Aktivity projektu probíhaly v souladu s plánem a žádostí o poskytnutí dotace. 

Pro realizaci seminářů jsme se rozhodli podpořit v jednotlivých regionech místní lektory 

(odborníky na daná témata), které dle svých zkušeností a příp. dřívější spolupráce vybírali 

zástupci našich krajských poboček – krajští koordinátoři. 

V deseti vybraných krajích bylo tedy uspořádáno celkem plánovaných 50 seminářů pro 

seniory v celé ČR v rámci zvyšování jejich občanských kompetencí: 

 

Kraj: Moravskoslezský kraj – celkem 6 akcí/seminářů pro seniory 

 

 

Datum Místo Počet účastníků Název školení 

 

 

18.10. 

Havířov, klub seniorů 

Studentská 

40 Prevence Alzheimerovy demence 

27.9.  Havířov, klub seniorů 

Studentská 

25 Posilování imunitního systému 

20.10.  Havířov, klub seniorů 

Studentská 

29 Omlazující samomasáže 

6.10.  Městský klub- 

Studentská, Havířov 

38 Uzbekistán- republika Střední Asie a její 

aktuální politická situace 

12.10.  Denní stacionář Havířov 21 Karel IV- 700 let od narození paralela 

dnešní politické situace 

23.11.  Klub učitelů seniorů- ZŠ 

Kudeříkova, Havířov 

29 Nová tarifní soustava v elektroenergetice 

 

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) v Moravskoslezském kraji: 182 

 

Kraj: Jihočeský kraj – celkem 6 akcí/seminářů pro seniory 

 

Datum  Místo Počet účastníků Název školení 

 

13.9. Senioři Český 

Krumlov 

26 Civilizační choroby 



21.9. Senioři Český 

Krumlov 

24 Spotřebitelský koš aneb jak na tuky ve 

výživě seniorů 

 

24.11. 

Senior klub 26 Senioři, sociální služby a možnosti  

 

29.11 

Senior klub 20 Bezpečnost seniorů 

 

1.12. 

Senior klub 20 Půjčky a šmejdi 

 

8.12 

Senioři Vyšší 

Brod 

11 Hlavně se nazadlužit 

 

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) v Jihočeském kraji: 127 

 

Kraj: Jihomoravský kraj 

 

Datum Místo Počet účastníků Název školení 

 

 

15. 11.  

Integrační centrum Utilis, 

Růžičkova 5, Břeclav 

12 Zdravý životní styl 

 

1.11. 

Penzion pro seniory, 

Podivín 

11 Zdravý životní styl 

 

18. 10.  

Penzion pro seniory, 

Břeclav 

12 Zdravý životní styl 

4. 10.  

 

Domov s chráněnými 

byty, 

Lanžhot 

17 Zdravý životní styl 

 

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) v Jihomoravském kraji: 52 

 

Kraj: Karlovarský kraj – celkem 2 akce/semináře pro seniory 

 

Datum Místo Lektor Název školení 

 

 

26. 5.   

DPS Karlovy Vary, 

Východní 16 

41 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A 

PRÁVNÍ GRAMOTNOST PRO 

SENIORY 

 

27. 9.  

Kulturní centrum 

Sokolov 

40 Nová úprava Zákona o 

sociálních službách 

 

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) v Karlovarském kraji: 81 

 



Kraj: Olomoucký kraj - celkem 4 akce/semináře pro seniory 

 

Datum Místo Počty účastníků Název školení 

 

 

23. 6.2016 

Sociální služby pro seniory 

Olomouc,p.o., Centrum denních 

služeb, Rooseweltova 88a, Olomouc 

23 Zdravý životní styl 

19. 7.2016 

 

Sociální služby pro seniory 

Olomouc, p.o., Chráněné bydlení, 

Zikova 14, Olomouc 

21 Zdravý životní styl 

 

22. 9.2016 

Sociální služby pro seniory 

Olomouc, p.o., Chráněné bydlení, 

Zikova 14, Olomouc 

37 Volební gramotnost 

 

22.11.2016 

Klub pro seniory, Polská 57, 

Olomouc 

34 Zdravý životní styl 

 

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) v Olomouckém kraji: 115 

 

Kraj: PRAHA – celkem 7 akcí/seminářů pro seniory 

 

Datum Místo Počet účastníků Název školení 

 

24.10.  

 

Klub seniorů Bílá Hora 14 Komunikace se specifickými 

skupinami obyvatel 

20.9.  Klub seniorů Průhon 7 Komunikace se specifickými 

skupinami obyvatel 

19.10.  

 

Klub seniorů Řepy  

Klub seniorů Centrum 

32 Komunikace se specifickými 

skupinami obyvatel 

31.10.  Klub seniorů Bílá Hora 13 Sociálně právní gramotnost 

11.10.  

 

Klub seniorů Průhon 17 Sociálně právní gramotnost 

12.10.  Klub seniorů Řepy  

 

30 Sociálně právní gramotnost 

20.12. Klub seniorů Centrum 9 Finanční gramotnost 

  

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) v hl.m. Praze: 122 

 

 

Kraj: Středočeský kraj – celkem 8 akcí/seminářů pro seniory 

 

Datum Místo Lektor Název školení 



 

15. 3.  

 

MěÚ Neratovice, Kojetická 

1028, Neratovice 277 11 

35 Zdravý životní styl – prevence 

kriminality 

5. 4.  

 

DKE Kojetická 1414, Neratovice 

277 11 

22 Zdravý životní styl – zapomínání ve 

stáří 

26. 4.  

 

DKE Kojetická 1414, Neratovice 

277 11 

18 Zdravý životní styl – ukázka 

asistenčních psů 

10. 5.  

 

MěÚ Neratovice, Kojetická 

1028, Neratovice 277 11 

26 Zdravý životní styl – hudební 

odpoledne s harmonikou 

13. 6.  

 

DKE Kojetická 1414, Neratovice 

277 11 

28 Zdravý životní styl – odpoledne 

s cestovatelem a jeho zážitky 

z různých míst 

11. 10.  

 

MěÚ Neratovice, Kojetická 

1028, Neratovice 277 11 

22 Zdravý životní styl – poskytování 

První pomoci 

22.11.  DKE Kojetická 1414, Neratovice 

277 11 

29 Význam správné výživy ve stáří 

 

12.12.  DKE Kojetická 1414, Neratovice 

277 11 

23 Muzikoterapie a její léčebné účinky 

 

 

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) ve Středočeském kraji: 203 

 

Kraj:    Ústecký kraj – celkem 3 akce/semináře pro seniory 

 

 

 

Datum Místo Lektor Název školení 

 

29. 11.  

 

Klub důchodců II., Havířská 

583/28, Bílina 

17 Podomní a telefonní prodej, 

předváděcí akce, půjčky 

30.11.  

 

Klub důchodců I.,  Aléská 

265, Bílina 

13 Podomní a telefonní prodej, 

předváděcí akce, půjčky 

30. 11.  

 

Dům s pečovatelskou 

službou Bílina, Havířská 582 

a 583, Bílina 

16 Podomní a telefonní prodej, 

předváděcí akce, půjčky 

 

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) v Ústeckém kraji: 46 

 

 

Kraj: Zlínský kraj – celkem 6 akcí/seminářů pro seniory 

 

Datum Místo Počet účastníků Název školení 



 

22. 06. 2016, 

8:30  

Uherský Brod 31 Trénink paměti aneb jak vyzrát nad 

zapomětlivostí v seniorském věku 

22. 06. 2016, 

10:30  

Bojkovice 20 Trénink paměti aneb jak vyzrát nad 

zapomětlivostí v seniorském věku 

22. 06. 2016, 

14:00 

Babice 19 Trénink paměti aneb jak vyzrát nad 

zapomětlivostí v seniorském věku 

30. 08. 2016, 

8:30  

Uherský Brod 25 Jak nenaletět „Šmejdům“ 

30. 08. 2016, 

11:00  

Uherské 

Hradiště 

21 Jak nenaletět „Šmejdům“ 

30. 08. 2016, 

14:00  

 

Babice 20 Jak nenaletět „Šmejdům“ 

 

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) ve Zlínském kraji: 136 

 

 

Kraj: Kraj Vysočina – celkem 4 akce/semináře pro seniory 

 

Datum,  Místo Počet účastníků Název školení 

 

 

16. 11. 

Život 99, Jihlava 10 

 

Zdravý životní styl 

 

6. 12. 

Život 99, Jihlava 10 Spotřebitelská gramotnost 

 

13. 12. 

Život 99, Jihlava 10 Spotřebitelská gramotnost 

 

29. 11. 

Život 99, Jihlava 9 Zdravý životní styl 

 

Celkem účastníků (podpořených osob projektu) ve Zlínském kraji: 39 

 

Celkový počet absolventů seminářů – seniorů -  v rámci projektu v roce 2016: 1 103 

 

 

Uživateli aktivit byly senioři a starší senioři ve vybraných deseti krajích ČR, a to jak členové 

regionálních senior klubů, tak další senioři, kteří se díky propagaci projektu seminářů 

zúčastnili. 

O možnosti účastnit se jednotlivých seminářů se senioři dozvídali jednak prostřednictvím 

svých klubů, tak také prostřednictvím poskytovatelů pečovatelských služeb v regionu (členů 

ČAPS), v některých případech pomohla také konkrétní obec, kde aktivity probíhaly. 



Koordinaci šíření informací organizoval koordinátor projektu a krajští koordinátoři 

v regionech. 

Nejčastější způsob předávání informací o projektu a možnosti zúčastnit se seminářů byl 

osobní či telefonický přes krajské koordinátory (organizátory) či koordinátora projektu.  

Na průběh projektu dohlížel odborný garant, který byl ve stálém spojení s koordinátorem 

projektu, krajskými koordinátory, ale také lektory. Dohlížel nad dostatečnou kvalitou 

seminářů a zjišťoval zpětnou vazbu od seniorů – účastníků. 

Pečovatelské služby (členové ČAPS) se v mnoha případech přímo starají o chod senior klubů 

ve svých regionech. Mají tedy přehled o počtu seniorů v klubech, mohou jednoduše 

prostřednictvím svých služeb šířit informace, mohou zjišťovat oblasti zájmu či vzdělávací 

potřeby seniorů v regionu a tyto informace potom použít pro realizaci projektu občanského 

vzdělávání. 

V rámci spolupráce s obcemi kontaktní pracovníci šířili informace o jednotlivých seminářích. 

Členové senior klubů o seminářích informovali své přátele, kteří na semináře přicházeli např. 

s konkrétními (osobními) problémy, které mohli v rámci individuálních konzultací s lektory 

řešit. 

Díky dlouholeté spolupráci ČAPS s odborníky v celé ČR se dařilo oslovit potřebné lektory ve 

všech deseti krajích. 

 

Celkové zhodnocení realizace projektu v roce 2016: 

Cílem projektu bylo oslovit a podpořit zhruba 500 osob – seniorů a starších seniorů. 

Semináře absolvovalo 1 103 seniorů. Někteří senioři se zúčastnili až 3 seminářů. Dá se 

předpokládat, že jsme celkem do občanského vzdělávání zapojili zhruba 700 seniorů, což 

považujeme za velký úspěch. Zcela jistě se dá potvrdit obrovský zájem jak o nabízená témata 

a vzdělávání vůbec, tak o individuální konzultace, které naši lektoři v rámci seminářů 

seniorům nabízeli.  

Kromě již nabízených témat posílení občanských kompetencí – Zdravý životní styl, Ochrana 

spotřebitele, Finanční gramotnost a Právní a politická gramotnost, projevili senioři zájem 

také o další témata, zvláště pak v souvislosti s aktuálním děním a bezpečnostní otázkou. 

Proto budeme v následujícím roce realizovat také semináře s těmito tématy. 

Velice se osvědčil systém spolupráce s krajskými koordinátory v jednotlivých krajích, kteří se 

seminářů přímo účastní a mají vždy aktuální zpětnou vazbu. Mohou proto v plánování dalších 

seminářů přímo reagovat na konkrétní vzdělávací potřeby seniorů. 

 

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 

 

 ROZVAHA pro 

nevýdělečné organizace 

               

v plném rozsahu                 

ke dni 31.12.2016                 

(v celých tisících Kč)                 

                    
Označení 

a 
AKTIVA 

b 
          Stav k prvnímu dni 

účetního období 
1 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

2 

A.   Dlouhodobý majetek celkem     (A.I. + A.II. + A.III. + 
A.IV.) 

0  0    

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem 

(součet A.I.1. až 
A.I.7.) 

0  0    

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až 
A.II.10.) 

0  0    

A. III . Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až 
A.III.7.) 

0  0    

Označení 
a 

AKTIVA 
b 

          Stav k prvnímu dni 
účetního období 

1 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až 
A.IV.11.) 

0  0    

B.   Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + 
B.IV.) 

1 139  2 575   

B. I. Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.) 0  0    

B. II. Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.) 288  49    

 1  Odběratelé           264  48    

 4  Poskytnuté provozní zálohy    24  1    

Označení 
a 

AKTIVA 
b 

          Stav k prvnímu dni 
účetního období 

1 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

2 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem  (součet B.IV.1. až 
B.IV.8.) 

844  2 519    

 1  Peněžní prostředky v pokladně    9  32    

 2  Ceniny           0  0    

 3  Peněžní prostředky na účtech    835  2 487   

B. IV. Jiná aktiva celkem    (součet. B.IV.1. až 
B.IV.3.) 

7  7    

 1  Náklady příštích období    7  7    

 2  Příjmy příštích období    0  0    

AKTIVA CELKEM      (A. + 
B.) 

   1 139  2 575   

Označení 
a 

PASIVA 
b 

          Stav k prvnímu dni 
účetního období 

3 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

4 

A.   Vlastní zdroje celkem     (A.I. + 
A.II.) 

   657  363    

A. I. Jmění celkem     (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) 60  60    

  1 Vlastní jmění           46  46    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 Fondy           14  14    

  3 Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 0  0    

A. II. Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + 
A.II.3.) 

597  303    

  1 Účet výsledku hospodaření    0  -295    

  2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 395  0    

  3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 202  598    

B.   Cizí zdroje celkem   (B.I. + B.II. + B.III. + 
B.IV.) 

481  2 212   

B. I. 1 Rezervy celkem     (B.I.1.)    0  0    

   Rezervy           0  0    

B. II. Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až 
B.II.7.) 

47  297    

  6 Dohadné účty pasivní      47  297    

  7 Ostatní dlouhodobé závazky    0  0    

B. III . Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až 
B.III.23.) 

122  140    

  1 Dodavatelé           4  4    

  4 Ostatní závazky          -2  3    

  5 Zaměstnanci           68  82    

  6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0  0    

  7 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 

18  33    

  8 Daň z příjmů           23  0    

  9 Ostatní přímé daně         10  17    

Označení 
a 

PASIVA 
b 

          Stav k prvnímu dni 
účetního období 

3 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

4 

17   Jiné závazky           1  1    

18   Krátkodobé úvěry          0  0    

B. IV. Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.) 312  1 775   

 1  Výdaje příštích období    312  1 775   

 2  Výnosy příštích období    0  0    

PASIVA CELKEM  (A. + B.)    1 138  2 575   



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 
    

v plném rozsahu                 

ke dni 31.12.2016                 

(v cely´ch tisících Kcˇ)                 

##                    
Činnost  

hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 3  

Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 
(součet A.I.1. až A.I.6.) 

1 

279 

  1 279  

Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek 

85   85  

Náklady na cestovné 127   127  

Náklady na reprezentaci 67   67  

Ostatní služby 1 

000 

  1 000  

A.II. 
7. 
8. 
9. 

Změny stavu zásob vlastní činnosti a 
aktivace 
(součet A.II.7. až A.II.9.) 

0   0  

Osobní náklady                                       
(součet A.III.10. až A.III.14.) 

1 

235 

  1 235  

Mzdové náklady 1 

031 

  1 031  

Zákonné sociální pojištění 204   204  

Daně a poplatky                                                                   
(A.IV.15.) 

5   5  

Daně a poplatky 5   5  

Ostatní náklady                                       
(součet A.V.16. až A.V.22.) 

16   16  

Jiné ostatní náklady 16   16  

Činnost  

hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 3  

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek                                                     
(součet A.VI.23. až A.I.27.) 

0   0  

Poskytnuté 
příspěvky 

(A.VII.28.) 14   14  

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 
zúčtované mezi organizačními složkami 

14   14  

Daň z příjmů (A.VIII.29.) 0   0  

Daň z příjmů 0   0  

NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.) 

2 

549 

  2 549  

Činnost  

hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 3  

Provozní dotace                                                                       
(B.I.1.) 

1 

277 

  1 277  

Provozní dotace 1 

277 

  1 277  

Přijaté příspěvky                                          
(součet B.II.2. až B.II.4.) 

392   392  



3. 
4. 

Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

0   0  

Přijaté příspěvky (dary) 0   0  

Přijaté členské příspěvky 392   392  

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 585   585  

B.IV. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Ostatní výnosy                                        
(součet B.VI.5. až B.VI.10.) 

0   0  

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.) 2 

254 

  2 254  

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -295   -295  

D. Výsledek hospodaření po zdanění -295   -295  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, Bendova 1121/5,  

163 00, Praha 6 

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 

 


