
 
Vážené dámy, Vážení pánové. 
Vážené kolegyně, Vážení kolegové. 

 
 
Dovolte mi, abych Vám jménem Sociálních služeb Města Jiříkova velice poděkoval za 

Vaši účast na konferenci k tématu  
10 LET VYKAZOVÁNÍ ODBORNOSTI 913 V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ČR. 
Konference proběhla ve dnech 19. a 20. září tohoto roku v Rumburku, v prostorech 

Restaurantu a penzionu Hvězda. Konference se zúčastnila řada významných odborníků a 
specialistů na odbornost 913 a setkala se také s rozsáhlou podporou komerčních partnerů i 
dodavatelů. Mezi nejvýznamnější partnery patřila Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR, společnosti Hartmann Rico a JVB Rumburk, Město Jiříkov a Nadační fond Šťastné stáří 
při DD Filipov.  

Mezi delegáty konference byla celá řada vedoucích představitelů, vrchních sester, 
ekonomů a manažerů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

Cílem naší konference bylo zprostředkovat odborné setkání poskytovatelů 
pobytových sociálních služeb, zdravotníků, právníků, vrcholného vedení APSS ČR, 
praktických a revizních lékařů a zástupců zdravotních pojišťoven, tedy subjektů aktivně 
působících v sektoru odbornosti 913. Dalším naším cílem bylo umožnit komerčním 
výrobcům, distributorům, firmám a společnostem, kteří jsou dodavateli nejrůznějších služeb i 
výrobci a prodejci pomůcek, léčiv, potravinových doplňků, zdravé výživy, odborné literatury či 
vzdělávání, aby i tito měli možnost setkat se s odbornou veřejností z pobytových sociálních 
služeb. 

Všichni Vy, aktivní účastníci konference, jste využili možnosti, kdy se na jednom 
místě sešli zástupci poskytovatelů pobytových sociálních služeb v podstatě z celé ČR a 
společně jste hodnotili současnou situaci ve vykazování odbornosti 913. Hledali jsme 
v komunikaci s revizními, praktickými lékaři a zástupci zdravotních pojišťoven cesty jak 
odbornost všeobecná sestra v sociálních službách dále kultivovat a naplňovat tak její 
obrovský odborný, lidský a ekonomický potenciál. Na prvním místě procesu působení 
odbornosti 913 v sociálních službách je a zůstává náš klient, pacient. 

Jedním z mnoha konkrétních výstupů z konference je návrh na zahájení intenzivních 
jednání se ZP k tématu činnosti praktických sester, resp. S2 v rámci odbornosti 913, přičemž 
přípravou a koordinací jednání byla pověřena APSS ČR. 

Konference se setkala s mnoha pozitivními ohlasy, což nás velice potěšilo. Mediálním 
výstupem z konference je dvoustrana č.10 a 11 v posledním čísle časopisu Rezidenční péče. 

Dovolte mi, abych závěrem osobně poděkoval zejména organizačnímu týmu za 
přípravu a zvládnutí celé akce. Za drobné nedostatky se omlouváme. 

Děkujeme Vám všem za účast, přejeme mnoho profesionálních a osobních úspěchů 
a zdraví. Podle dohody, kterou jsme učinili s přednášejícími naší konference, zpřístupňujeme 
tedy jejich prezentace a vystoupení, která zazněla na konferenci.  

Tyto se jistě stanou „nepostradatelným“ zdrojem informací pro účastníky naší 
konference a tím i řadu poskytovatelů sociálních služeb a tím vznikne otevřené komunikační 
fórum zdravotnických pracovníků v sociálních službách. Jeho otevření bylo totiž také jedním 
z cílů našeho dvoudenního setkání.  

 
Děkujeme Vám za účast a těšíme se na další setkání. 
   

Za organizační tým konference: 
 

Jan Sembdner, Sociální služby Jiříkov 
sembdner@centrum.cz, 602 702 098 

mailto:sembdner@centrum.cz

