TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 27. dubna 2006 - Rada České republiky pro jakost a zástupci časopisu
Sociální péče dnes oznámili výsledky 1. ročníku soutěže o Ceny kvality v sociální
péči. Ceny, které byly uděleny v šesti ze sedmi kategorií, budou vítězům předány
zítra na slavnostním večeru v Top Hotelu Praha.
Cena kvality v sociální péči je soutěžní projekt určený subjektům poskytujícím sociální
péči terénní nebo residenční. Úkolem soutěže je v celostátním měřítku najít, vyzvednout a
náležitě ocenit vynikající jednotlivce, skupiny (pracovní týmy a kolektivy), pro které je
profesionální a kvalitní poskytování sociálních služeb samozřejmostí. Záměrem soutěže je
najít a podpořit ty jednotlivce a instituce, kteří poskytují odborné,bezpečné a individuální
sociální služby uživateli a také ty, kteří svým přístupem k práci potvrzují, že kvalita je
především v lidech, jejich ochotě respektovat potřeby a přání klienta, ale také pracovat na
svém osobnostním rozvoji, na svém vzdělání, na tvorbě a rozvoji vztahů na pracovišti a
mnoha jiných aspektech práce.
"Po loňském pilotním ročníku ceny, na kterém jsme si ověřili správnost nastavení všech
kritérií hodnocení, se podařilo úspěšně uspořádat i oficiální 1. ročník ceny," říká MUDr.
Jana Bradáčová, vydavatelka časopisu Sociální péče a hlavní organizátorka soutěže.
"Vzali jsme v úvahu i připomínky poskytovatelů sociální péče takže jsme přesvědčeni, že
letošní ročník je skutečně prestižní a objektivní přehlídkou těch nejlepších."
Vlastní soutěž probíhala v několika etapách.
Do konce října 2005 měly obecní, městské a krajské úřady, organizace sociální péče a
uživatelé sociální péče možnost nominovat soutěžící do jednotlivých kategorií. Všichni
soutěžící museli do konce prosince 2005 vyplnit sebehodnotící dotazníky, ve kterých
podrobně popsali metody a výsledky své práce. V průběhu ledna a února byly informace
obsažené v těchto dotaznících statisticky zpracovány Sdužením pro Cenu ČR za jakost
(SCJ) a na základě jeho výsledků byli vybráni semifinalisté soutěže. U nich provedli
inspektoři SCJ místní šetření, kde veškeré informace ověřili.
V březnu posoudila odborná jury výsledky všech šetření a určila vítěze a finalisty soutěže,
kteří převezmou ocenění na slavnostním večeru 28. dubna 2006 v Top Hotelu Praha.
V 1. ročníku Ceny kvality v sociální péči zvítězili v jednotlivých kategoriích:
•

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory
Domov důchodců – Onšov – příspěvková organizace

•

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro děti
cena nebyla udělena

•

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Diakonie CČE – středisko Radost v Merklíně

•

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Občanská poradna Plzeň

•

Osobnost roku v sociálních službách
Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. – Dětské centrum Arpida - České Budějovice

•

Cena sympatie
Dva vítězové:
Antonín Valenta - Domov důchodců Buchlovice
Blanka Čáslavová - Vincentinum – ústav sociální péče Šternberk

•

Cena ministra práce a sociálních věcí za kreativní přístup k transformaci sociálních
služeb
Městská část Praha 10

Cena kvality v sociální péči je součástí Národní politiky podpory jakosti. Patří k
programům, ve kterých jsou oceňováni ti nejlepší z oblasti výrobků a služeb (Program
Česká kvalita), komerčních společností (Národní cena za jakost), organizací veřejné
správy (od r. 2006 v rámci Národní ceny za jakost) a řady dalších.
"Často se setkávám s otázkou, zda vůbec má smysl vyhlašovat soutěže a programy na
oceňování těch nejlepších", říká Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., výkonný místopředseda
Rady ČR pro jakost. "Já jsem přesvědčen, že to smysl má. V době, kdy jsou média
zaplněna převážně negativními příklady, je třeba ukázat, že existují lidé a firmy, které svou
práci dělají dobře a že jich je ve skutečnosti naprostá většina. A musíme také říct těm
nejlepším, že si jejich práce vážíme a že ji oceňujeme. A v neposlední řadě je naším
úkolem objektivně informovat občany - spotřebitele, které výrobky a služby jsou kvalitní,
kde na ně čekají kompetentní úředníci a od koho se - v případě potřeby - dočkají kvalitních
služeb sociální péče."

Další informace:
Tomáš Kouřil, mobil: 603-436 839, e-mail: kouril@aidya.cz
Jana Bradáčová, 774-615 131, ikaria@ikaria.cz

Kompletní výsledky 1. ročníku Ceny kvality v sociální péči:
Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory
1. Domov důchodců- Onšov – příspěvková organizace
vítěz kategorie
kontakt:
Ing. Václav Jaroš, Onšov 1, 394 22 Košetice, okr. Pelhřimov,
tel.: 565 498 150, e-mail: ddonsov.jaros@worldonline.cz
2. Dům seniorů Pohoda, o.p.s.
finalista
kontakt:
Bc. Naděžda Kubalová, Mládí 725, 735 14 Orlová–Lutyně
tel.: 596511017, e-mail: pohoda.orlova@worldonline.cz
3. Domov důchodců Buchlovice
finalista
kontakt:
Mgr. Antonín Gajdoš – Tyršova 470, 687 08, Buchlovice
tel.: 572 435 521, e-mail: dd.buchlovice@ouss-uh.cz

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro děti
2 uchazeči, žádný nedosáhl hladiny 75 %, vzhledem k tomu nebude vyhlášen vítěz - cena
nebyla udělena

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením
1. Diakonie CČE – středisko Radost v Merklíně
vítěz kategorie
kontakt:
Marta Mikulová – Husova 346, 334 52 Merklín, tel.: 377 912 205,
e-mail:mikulova.radost@diakoniecce.cz
2. Občanské sdružení SPOLU Olomouc
finalista
kontakt:
Ing. arch. Zdena Pospíšilová, Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc,
tel.: 585 228 686, e-mail: spolu@volny.cz
3. Vincentinum – ústav sociální péče Šternberk
finalista
kontakt:
Mgr. Karel Ryjáček, Sadová 7, 785 01 Śtenberk, tel.: 585 011 071,
e-mail:info@vincentinum.cz

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
1. Občanská poradna Plzeň
vítěz kategorie
kontakt:
Ing. Štěpánka Syrovátková, Barrandova 8, 326 00 Plzeň,
tel.: 377 456 468, e-mail: poradna@opplzen.cz
2. Občanské sdružení Ester
finalista
kontakt:
Ing. Abe Staněk – Zálesí 111, 790 70 Javorník, tel.: 584 401 141,
e-mail: ester.zalesi@seznam.cz

3. Občanské sdružení Jahoda
finalista
kontakt:
Jan Dolínek – Vybíralova 969, Praha 9, tel.: 775 674 000,
e-mail: info@jahodaweb.cz

Osobnost roku v sociálních službách
1. Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.
vítěz kategorie
kontakt:
Dětské centrum Arpida – U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice,
tel.: 385 521 162, e-mail: arpida@dcarpida.cz
2. PaedDr. Karla Boháčková
finalistka
kontakt:
Penzion pro důchodce pečovatelská služba Olomouc, p.o.
Zikova 17, 779 00 Olomouc, tel.: 585 757 061,
e-mail: Boháčkova@pd-a-ps.cz
3. PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
finalista
kontakt:
ÚSP Klíč Olomouc – Dolní Hejčínská 28, Olomouc, tel.: 585 417 307,
e-mail: uspklic.reditel@tiscali.cz
Ing. Václav Valtr – im memoriam
Jury se dohodla, že p. Valtr bude oceněným finalistou, ale v budoucnosti se nebude
udělovat cena im memoriam.

Cena sympatie
Dva vítězové:
Antonín Valenta
kontakt:
Domov důchodců Buchlovice - Mgr. Antonín Gajdoš
Tyršova 470, 687 08, Buchlovice, tel.: 572 435 521,
e-mail: dd.buchlovice@ouss-uh.cz
Blanka Čáslavová
kontakt:
Vincentinum – ústav sociální péče Šternberk – Mgr. Karel Ryjáček,
Sadová 7, 785 01 Śtenberk, tel.: 585 011 071,
e-mail:info@vincentinum.cz

Cena ministra práce a sociálních věcí za kreativní přístup k transformaci
sociálních služeb
1. Městská část Praha 10
vítěz kategorie
kontakt:
Ing. Milan Richter – Úřad městské části Praha 10,
Vršovická 68, 101 38 Praha 10, tel.:267 093 482,
e-mail: VratislavOp10@mepnet.cz
2. Občanské sdružení SPOLU Olomouc
finalista
kontakt:
Ing. arch. Zdena Pospíšilová, Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc,
tel.: 585 228 686, e-mail: spolu@volny.cz

