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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 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 ČR 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 2019 

 

Projekty podpořené z Operačního programu Zaměstnanost ESF 

Projekt: Implementace doporučení genderových auditů jako nástroj odstranění 

genderových stereotypů v členských organizacích České asociace pečovatelské služby: 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010568 

 

projekt realizován na základě finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost ESF 

celková výše obdržené podpory: 5 474 750,- Kč  

doba trvání: 7/2019 – 12/2021 

 

Projekt je zaměřen na podporu nástrojů zajišťujících péči o zaměstnance, tak aby byla v 

souladu s politikou rovných příležitostí u zaměstnavatelů-poskytovatelů terénních sociálních 

služeb dle doporučení provedených genderových auditů.  

Hlavním cílem projektu je zvýšení počtu zaměstnavatelů-poskytovatelů sociálních služeb ve 

vybraných regionech, u nichž dojde s metodickou a expertní podporou na základě 

implementace proběhlých genderových auditů k realizaci efektivního prosazování rovných 

příležitostí v řízení organizace a firemní kultuře. Změny v řízení a ve vnitřní kultuře 

organizace ve vztahu k rovným příležitostem probíhají formou zavedení opatření 

k následujícím oblastem: nábor a zaškolení zaměstnanců, vnitřní komunikace, flexibilní 

úvazky, distribuce benefitů zaměstnancům. Vyhodnocení úspěšnosti provedených změn v 

organizaci zohledňujících rovné příležitosti proběhne formou realizace re-auditů. 

 

Součástí projektu je realizace školících akcí a akreditovaných kurzů s následujícími tématy: 

 

• Slaďování pracovního a osobního života 

• Rovné příležitosti  

• Prevence sexuálního obtěžování  

• Genderové aspekty péče o klienta se zaměřením na klienta  

• Genderové aspekty péče o klienta se zaměřením na rodinu klienta  

• Sebehodnocení pečujících při poskytování péče  

 

Projekt je realizován v následujících 5 organizacích: 

 

Sociální služby SOVY o.p.s, Vyšehradská 260, Český Krumlov 

Res vitae, z.s., Karlovy Vary-Drahovice, Blahoslavova 18 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Zikova 14, Olomouc 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, Uherský Brod 

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Masarykova 781/318 B, Ústí 

nad Labem – Bukov 



 

Projekt: Nejste na to sami - podpora neformálních pečujících v Praze, registrační číslo 

projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011264 

 

projekt realizován na základě finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost ESF 

celková výše obdržené podpory: 2 166 125,- Kč  

doba trvání: 9/2019 – 12/2021 

Projekt je zaměřen na rozvoj vzájemné provázanosti a sdílení péče neformálních pečovatelů 
s profesionálními poskytovateli sociálních služeb prostřednictvím edukačních modulů pro 
neformální pečující a pracovníky v sociálních službách a testování organizace a optimalizace 
procesu setkávání podpůrných skupin neformálních pečujících v pečovatelských službách. 
Cílem je zabránit hrozícímu sociálnímu vyloučení neformálních pečujících, ohrožených 
především nezaměstnaností, chudobou a sociální izolací. 
 
V rámci projektu bude probíhat setkávaní podpůrných (svépomocných) skupin neformálních 
pečujících ve dvou vybraných místech realizace ve spolupráci s OBČANSKÝM SDRUŽENÍM 
MARTIN, z.s. (osobní asistence pro seniory) a SKP Diakonie ČCE (pečovatelská služba). 
 
Náplní setkávání bude: 
 

• vzdělávání neformálních pečujících připravenými edukačními moduly  

• vzájemné sdílení s lidmi v podobně obtížné situaci  

• možnost konzultací ke konkrétním situacím při péči o závislou osobu s odborným 
konzultantem, přítomným na všech setkáních 

• možnost konzultací péče přímo v domácnosti závislé osoby 
 
Dále bude realizováno vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách v oblasti sdílené péče. 
Základním cílem každého modulu je naučit pracovníky v sociálních službách lépe využívat 
kombinace formální a neformální péče v konkrétních situacích.  
Témata edukačních modulů jsou následující a vycházejí z aktuálních potřeb sociálních služeb 
a oblastí, kde dlouhodobě chybí dostatek informací, znalostí a dovedností k poskytnutí 
kvalitní péče i realizaci principů sdílené péče:  
 
1) Úprava bytu závislé osoby, lokomoce a kompenzační pomůcky  
2) Paliativní péče v domácím prostředí 
3) Výživa (závislé osoby i pečujícího)  
4) Moderní trendy v pečování, laické možnosti zmírnění bolesti, péče o tělo  
5) Praktické rady pro pečujícího-psychohygiena, škola zad, prevence syndromu vyhoření 
 
Součástí projetu je dále vznik metodického dokumentu pro sociální služby „Doporučený 
postup pro zformování a organizaci podpůrných (svépomocných) skupin neformálních 
pečujících v rámci sociální služby“. Tento metodický dokument bude určený pro využití 
sociálními službami především terénního a ambulantního charakteru. Bude sloužit jako 
návod pro plánování, organizaci a úspěšnou realizaci podpůrných (svépomocných) skupin 
neformálních pečujících, které mohou vznikat v zařízeních sociálních služeb jako podpůrná 
služba pro cílovou skupinu NP. Bude obsahovat kromě organizačních pokynů (výběr CS, 
organizace jednotlivých setkání, motivace CS, způsob a realizace konzultací pro CS) také 
edukační moduly-témata (přílohou budou informační a školící materiály). 



 

Projekty podpořené z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území 

hlavního města Prahy. 

Projekt: Jak správně pečovat o své blízké, ev. č. projektu 6025 

 

projekt zaměřený na osvětovou a vzdělávací činnost pro seniory 

projekt realizován na základě finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy  

výše obdržené podpory: 120 000,- Kč  

doba trvání leden – prosinec 2019 

 

Cílem projektu bylo vyškolit celkem 200 osob 60+ a seniorů žijících na území hlavního města 

Prahy v oblasti správné péče o své blízké rodinné příslušníky, zorientování se v  sociálně – 

právní problematice, ale i získání informací, jak postupovat v případě, že budou sami 

potřebovat pomoc druhé osoby.  Vzhledem k prodlužování věku i senioři se starají o své 

blízké rodinné příslušníky, a proto je třeba provádět osvětu a lepší informovanost v této 

oblasti.  Současně byli seznámeni i s možností využití asistivních technologií, které zvyšují u 

seniorů jejich nezávislost a bezpečí a umožňují jim udržovat a rozvíjet sociální kontakty, které 

by jinak v důsledku životních okolností musely být utlumeny. Významně tak stoupá šance na 

zachování podmínek pro jejich život v přirozeném prostředí. 

Celkem bylo uspořádáno 20 seminářů a vyškoleno 203 seniorů.  

 

Projekt: Zdraví životní styl. Osvěta pro seniory, ev. č. projektu 6026 

 

projekt zaměřený na osvětovou a vzdělávací činnost pro seniory 

projekt byl realizován na základě finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy  

výše obdržené podpory: 120 000,- Kč  

doba trvání leden – prosinec 2019 

 

Cílem projektu bylo vyškolit celkem 200 osob 60+ a seniorů, včetně seniorů se zdravotním 

postižením (např. tělesným, diabetes) žijících na území hlavního města Prahy v oblasti 

zdravého životního stylu.  Lepší informovanost a získání dovedností pro seniory v oblasti 

péče o své zdraví a zdravého životního stylu a snaha co nejefektivněji je motivovat k jeho 

dodržování přispívá ke zdravému stárnutí. Semináře byly rozděleny do dvou následujících 

modulů:  

 

1) Zásady správné životosprávy  

2) Prevence předcházení rizika demence 

 

Celkem bylo uspořádáno 20 interaktivních seminářů a bylo proškoleno 258 seniorů. 

 



 

Další aktivity ČAPS 

 

Celostátní konference ČAPS. Setkání krajských poboček ČAPS. Školící akce zaměřené na 

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 

 
pozn.: položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty zde neuvedené jsou nulové 

 
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

               

                 

                 

                 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem  137 62 

A. I.  Dlouhodobý nehmotný 
majetek celkem 

 25 25 

 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 25 25 

A. 
II. 

 Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 

 124 124 

 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 124 124 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem  -12 -87 

2. Oprávky k softwaru -2 -15 

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým 
věcem a souborům hmotných movitých věcí 

-10 -72 

B. Krátkodobý majetek celkem  5 304 1 008 

B. II. Pohledávky celkem  419 76 

1. Odběratelé 419 67 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem  4 530 1 068 

1. Peněžní prostředky v pokladně 38 2 

3. Peněžní prostředky na účtech 4 492 1 066 

B. IV. Jiná aktiva celkem  355 -136 

1. Náklady příštích období 3 3 

2. Příjmy příštích období 352 -139 

AKTIVA CELKEM  5 441 1 070 

 

ke dni 31.12.2018 

(v celých tisících Kč) 
 



 

 

 

                    

Označení PASIVA Stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období 

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období 

A. Vlastní zdroje celkem  39 447 

A. I. Jmění celkem  60 60 

1. Vlastní jmění 46 46 

2. Fondy 14 14 

A. II. Výsledek hospodaření 
celkem 

 -21 387 

1. Účet výsledku hospodaření -913 -505 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 892 892 

B. Cizí zdroje celkem  5 402 623 

B. II. Dlouhodobé závazky 
celkem 

 14 27 

6. Dohadné účty pasivní 14 27 

B. III. Krátkodobé závazky 
celkem 

 473 596 

1. Dodavatelé 60 7 

4. Ostatní závazky 11 210 

5. Zaměstnanci 246 238 

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění 

98 84 

9. Ostatní přímé daně 55 54 

17 Jiné závazky 3 3 

B. 
IV. 

 Jiná pasiva celkem  4 915 0 

 1. Výdaje příštích období 4 915 0 

  PASIVA CELKEM  5 441 1 070 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2018 

(v celých tisících Kč) 
 



 

 



 

Kontaktní informace 

 

Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek 

L 10187 vedená u Městského soudu v Praze 

statutární zástupce: PhDr. Jindřich Kadlec, předseda 

sídlo: U Trojice 1042/2, Praha 5  

tel: 737 043 837  

e-mail: caps@caps-os.cz 

www.caps-os.cz 

 

bankovní spojení: 3741396309/0800  

 

Účet ČAPS :  

Česká spořitelna, a.s  

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSC 140 00 

 


