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FÓRUM INVESTORŮ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Cílem akce je uspořádat historicky první 
Fórum investorů v sociálních službách zaměřené 
na veřejné (města a obce) a soukromé
(soukromé české i nadnárodní společnosti) 
investory v oblasti sociálních služeb.

Organizátor: Za podpory: Mediální 
partner:

Týdeník Euro 



Zahájení: Ing. Radka Maxová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Evropský projekt k podpoře investic do sociálních služeb – výstupy v ČR
Evropský certifikát manažera v sociálních službách
Soukromý sektor v sociálních službách v Evropě – úvodní prezentace
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR, prezident UZS ČR 
a prezident EAN (Evropské sítě stárnutí) 

Role měst a obcí při zajištění dostupných sociálních služeb 
Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR

Financování sociálních služeb v ČR 
Ing. Marie Bílková, ředitelka odboru státního rozpočtu, 
Ministerstvo financí ČR 

Tisková konference APSS ČR a SMO ČR: od 9.30 hod., začátek Fóra: od 10.30 hod.
Na tiskové konferenci bude představena problematika nedostatečných kapacit sociálních služeb, nedostatečného tempa jejich růstu a nedostatečné 

podpory (finanční a legislativní) ze strany státu, včetně nepřipravenosti na očekávané změny a zvýšené potřeby sociálních služeb. 

PROGRAM:

Účastnický poplatek: 490 Kč  /  Hlásit se můžete na e-mail tajemnice@apsscr.cz  /  www.apsscr.cz

Role soukromého kapitálu při poskytování veřejné infrastruktury
Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury, z. s.

Podpora sociálních projektů 
Mgr. Taťána Plecháčková, specialistka klientských služeb 
a sociálního bankovnictví, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Jan Kozák, finanční analytik, infrastrukturní poradenství, 
Česká spořitelna, a. s.

Vzdělávání managementu v sociálních službách 
MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, CEVRO Institut

Budoucí potřeby kapacit sociálních služeb 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Diskuze na téma investice × budoucnost a udržitelnost soc. služ. v ČR
Moderuje: Ing. Bc. Jan Sembdner
Ing. Michal Tesař, poradenství při nákupech a prodejích byznysů, financování 
a budování veřejné infrastruktury, NEWTON Business Development, a. s.


