OBSAH

2013 PODZIM

Z obsahu čísla:
4 Úvodník vydavatele

12 Opatrovnictví – věc veřejná

4 Renesance starých časů

13 Duchovní rozměr sociální

(Jiří Horecký)
(Igor Tomeš)

5 Je třeba zvýšit prestiž sociální
práce (Jiřina Šiklová)

6 Nový prostor pro utváření
a formování dobré praxe
výkonu sociální práce
(Radek Suda)

7 Společnost sociálních

pracovníků ČR – historie
a současnost
(Růžena Kulhánková)

8 Profesní časopis

„Sociální pracovnice“
(Pavla Kodymová)

9 Úvaha nad potřebami sociální
práce ve vztahu k vyšším
odborným školám
(Marie Bílová)

10 Poučovací povinnost

o nepojistných sociálních
dávkách
(Magdalena Paulusová,
Andrea Vašíčková)

(Irena Podivínská)

a charitativní práce
(Pavel Posád)

14 Rozhovor s Petrem Hanušem:
Sociální práce prochází
obdobím renesance

16 RUBIKON Centrum

pomáhá s návratem
(Bořek Slezáček)

18 Sociální práce

v adiktologických službách
(David Adameček,
Lucie Plíšková, Kamil
Podzimek, Richard Hanus)

22 Cestou proměny

(Alena Brožková)

23 Individualizace přístupu

ke klientovi v DOZP Stod
(Radek Rosenberger)

24 Program švýcarsko-české

spolupráce a zavádění
nových metod sociální práce
se seniory
(Melanie Zajacová)

Listy sociální práce
Pololetník vydávaný Asociací poskytovatelů
sociálních služeb ČR

LISTY
SOCIÁLNÍ PRÁCE
informační a odborný
časopis (nejen)
pro sociální pracovníky

Nové periodikum přináší odborné
příspěvky o sociální práci v širším měřítku
napříč obory i mimo sociální služby
– zdravotnictví, školství, vězeňství.
Časopis je určen také pracovníkům
dotčených úřadů a institucí, OSPOD, státní
správy a samosprávy aj.
cena 49,50 Kč / číslo, roční předplatné 99 Kč
Vydání příštího čísla je plánováno
na počátek 2. čtvrtletí 2014.

OBJEDNÁVKOVÝ
KUPÓN
Objednávám předplatné časopisu Listy sociální
práce v počtu ..................... kusů od čísla 1/2014

FAKTURAČNÍ ADRESA
....................................................................................
....................................................................................
jméno nebo název organizace
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
adresa (ulice, č. p., město, PSČ, stát)
........................................... /......................................
IČ / DIČ

....................................................................................
razítko / podpis

KORESPONDENČNÍ ADRESA
....................................................................................

Vančurova 2904, 390 01 Tábor, tel./fax: +420 381 213 332, www.apsscr.cz, IČO 604 458 31

....................................................................................
jméno nebo název organizace

• Ročník: I.

....................................................................................

• Číslo: 0 – PODZIM 2013

....................................................................................

• Cena: Nulté číslo zdarma. Roční předplatné pro rok 2014: 99 Kč (jednotlivé číslo 49,50 Kč)
• Objednávky: tajemnice@apsscr.cz, tel. 381 213 332 (Věra Velková)
• Vychází: V Táboře 2. 12. 2013 (příští číslo vyjde v dubnu 2014)
• Redakce: Zdeněk Kašpárek, e-mail: sefredaktor@apsscr.cz, tel. 606 832 551
• Jazyková korektura: Kateřina Kebrtová
• Redakční rada: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, PhDr. Radek Suda, Zdeněk Kašpárek
• Grafické zpracování a tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor
• Distribuce: SEND Předplatné, s. r. o., Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice,
www.send.cz, tel.: 225 985 225, 777 333 370, e-mail: send@send.cz
• Příspěvky a inzerce: Příspěvky mohou být redakčně upravovány a kráceny. Za obsah inzerce
odpovídá zadavatel. Přebírání krátkých úryvků článků je možné pouze s uvedením názvu časopisu a článku, jména autora, čísla ročníku, vydání a strany. Přebírání celých článků či jejích částí
přesahujících jeden odstavec je možné pouze s písemným svolením redakce.
• Registrace: MK ČR E 21365

Listy sociální práce Informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky

....................................................................................
adresa (ulice, č. p., město, PSČ, stát)
....................................................................................
e-mail
....................................................................................
kontaktní telefon
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem evidence
odběratelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Objednávejte na:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s.
Vančurova 2904, 390 01 Tábor,
tel./fax: 381 213 332
e-mail: tajemnice@apsscr.cz, www.apsscr.cz
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