Nejlepší poskytovatelé sociálních služeb v republice získali Cenu kvality
Redakce časopisu Sociální péče 4. června vyhlásila výsledky 4. ročníku
celorepublikového projektu Cena kvality v sociální péči za rok 2008.
Ve Velkém sále hotelu Sigma byl pro více než čtyřista zástupců poskytovatelů
sociálních služeb, osobností a čestných hostů z celé České republiky připravený
slavnostní galavečer. Pro ocenění si při této příležitosti došlo 19 nejlepších
poskytovatelů sociálních služeb za rok 2008 a jedna oceněná speciální cenou ČAPS.
Ocenění a čestná uznání byla předána v následujících kategoriích:
Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory
1. místo: Domov Odry
Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro děti
1. místo: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, IQ Roma servis, o.s., Brno
čestné uznání: Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD", Sociální služby m.
Havířova
Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
1. místo: Chráněné bydlení ARCHA, Slezská diakonie, Krnov
čestné uznání: Chráněné bydlení, Diakonie ČCE, Litoměřice
čestné uznání: Chráněné bydlení, Sdružení Práh, Brno
Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením

1. místo: Dům na půli cesty, Centrum J. J. Pestalozziho,o.p.s., Chrudim
čestné uznání: Domov pro matky v tísni Znojmo, Oblastní Charita Znojmo
Osobnost roku v sociálních službách
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
Cena sympatie
Marta Václavíková, Vincentinum Šterberk
Libuše Gajdová, Čtyřlístek - centrum pro OZP, zařízení Domov Na Liščině
Mgr. Antonín Gajdoš, Domov pro seniory Buchlovice
Zdeňka Hanová, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb-domov pro seniory
Jitka Štaffová, Oblastní charita Vyškov
Václav Hruška, CDS MP Charita Svitavy
Jarmila Plíšková, Naděje Brno-Řečkovice
Cena MPSV za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb
1 místo: Odbor sociálních věcí, KÚ Moravskoslezského kraje
čestné uznání: Úřad městské části Praha 10
čestné uznání: Odbor sociálních věcí KÚ Pardubického kraje
Cena ČAPS za celoživotní přínos v oblasti terénních pečovatelských služeb
PhDr. Karla Boháčková, ředitelka Sociálních služeb Olomouc, p.o.

Do soutěže o nejkvalitnějšího poskytovatele sociálních služeb za rok 2008 bylo
přihlášeno celkem 76 organizací a osobností z nichž odborná porota vyhodnotila
letošní vítěze. Na Cenu kvality může nominovat kdokoliv - sociální odbor krajského
úřadu, obecní úřad nebo starosta obce, spřátelená instituce a kdokoliv jiný, kdo je
přesvědčen, že poznal kvalitního poskytovatele sociálních služeb. Nominovat se může
také samotný poskytovatel.
Projekt od roku 2005 vyhlašuje časopis Sociální péeče a je součástí Národního
programu podpory jakosti, jako jeden ze strategických programů. Cílem projektu je
nalézat a oceňovat mezi poskytovateli sociálních služeb nejkvalitnější instituce a
výjimečné lidi. Generálním partnerem je značka inkontinentních pomůcek Depend
společnosti Kimeberly-Clark s.r.o.
Záštitu nad akcí převzali:
JUDr. Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí ČR; MUDr. Marián Hošek,
náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální služby, veřejnou správu a
sociálně právní ochranu; JUDr. Ing. Robert Szurman, zmocněnec ministra průmyslu a
obchodu, předseda Rady kvality ČR a zástupce za MPO vládního výboru pro
zdravotně postižené; PhDr. Pavel Čáslava, senátor PČR; RNDr. Alena Palečková,
předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR; MUDr. Pavel
Bém, primátor hlavního města Prahy; MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského
kraje; Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje; Mgr. Michal Hašek, hejtman
Jihomoravského kraje, Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje; MUDr. Jiří
Běhounek, hejtman kraje Vysočina; PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského
kraje; Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje; Ing. Martin Tesařík,
hejtman Olomouckého kraje; Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského
kraje pro sociální věci a zdravotnictví; Miroslav Uchytil, člen Rady Královehradeckého
kraje; Miroslav Macela, člen Rady Pardubického kraje odpovědný za oblast sociální
péče a neziskový sektor
O časopisu Sociální Péče
Časopis Sociální péče je odborné periodikum, pečující o profesní rozvoj a osobnostní
růst poskytovatelů sociálních služeb. Každá profese v tomto oboru v něm nalezne tipy,
doporučení a praktické zkušenosti, které vedou ke zvýšení standardů sociálních
služeb a kvalitě jejich poskytování, je směřováno na pečovatele a ošetřovatele v
denním kontaktu s klientelou sociálních služeb.
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