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cena 49,50 Kč / číslo, roční předplatné 99 Kč

Vydání příštího čísla je plánováno 
na počátek 2. čtvrtletí 2014.

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.

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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