
Konference APPSČR  24. června Kubova Huť 

Asociace penzionů pro seniory ČR zve srdečně své členy a zájemce o členství z řad penzionů a 

klubů pro seniory na konferenci- valnou hromadu zapsaného spolku APPSČR  

Místo konání: Hotel Arnika, Kubova Huť 49,  ork.Vimperk 

Hotel Arnika se nachází v krásné šumavské přírodě na kraji Boubínského pralesa.  Na dohled 

od hotelu je nejvýše položená železniční stanice v České republice. Pozvání hostitelky- 

předsedkyně Spolku seniorů Arnika paní Hany Jíchové platí i pro rodinné příslušníky členů 

Asociace. Cena ubytování za osobu a noc s plnou penzí je 200 Kč. Přijet můžete už večer 

před konferencí ve čtvrtek 23.6. a zdržet se celý víkend. Program pro rodinné příslušníky na 

pátek během konání konference je připojen v emailu. 

Během konference bude nachystáno drobné občerstvení, po skončení programu je pro 

zájemce v plánu krátká procházka po okolí. 

 

PROGRAM KONFERENCE 24. června 2016 

DOPOLEDNE- pro členy, zájemce o členství a hosty – všichni jsou vítáni 

9:00 Prezence, občerstvení účastníků 

9:30    Zahájení konference – úvodní slovo prezident Lukáš Stehno 

   Téma: Význam Asociace v každodenním životě členů, ASP a jejich klientů  

–  kde jsme byli před rokem a kde jsme dnes  

 Převádění s.r.o. na spolky- ušetření prostředků- odvody DPH, eliminace kontrol ze strany 

státní správa – BOZP, hygiena, živnostenský úřad atd. 

 Správní řízení- právní ochrana pro členy  i v případě zamítnutého odvolání z ministerstva 

  Sbližování se státní správou- komunitní plánování-  příklad Pardubic a Raškovic  

 Spolupráce s terénními službami a legální způsoby lékování prostřednictví ASP 

 Přijetí Asociace za člena Hospodářské komory jakožto jedno ze živnostenských společenstev-        

Asociace penzionů pro seniory jako hlavní oborová organizace pro oblast sociální politiky 

státu v Hospodářské komoře.  

 Přijetí v kanceláři prezidenta republiky- vyjádření o naší činnosti zpracované jako analýza 

přímo pro prezidenta ČR, kterého jsme požádali, aby nám umožnil účast v pracovních 

skupinách připravující nové zákony  

 Účast na jednání na úřadu vlády 3.6. 2016 –  naše Asociace byla vyslána jako zástupce 

Hospodářské komory ve věci přípravy nového zákona o sociálním podnikání 

 

10: 00 Diskuze na téma přínos členství v Asociaci penzionů pro seniory 

Zpětná vazba pro vedení Asociace od členů- zajímá nás, v čem Vám Asociace pomohla a 

v čem vidíte příležitosti ke zlepšení, jaká jsou Vaše očekávání od dalšího členství v Asociaci 



11: 00 přestávka 

 

11:15  Možnosti dalšího rozvoje Asociace  (Kristýna Hypšová- vedoucí kanceláře) 

- Představení nových webových stránek Asociace 

- Reklama v místě působení členů 

- Zdravotní výkony hrazené pojišťovnou – opomíjený zdroj příjmů pro členy APPSČR 

      

12: 00 Oběd  

 

Odpolední část konference je určená pouze pro členy  

 

  13: 30 Rekapitulace členské základny- přijetí nových kandidátů na členství 

   

 13: 45 Standardy Sanatory 

1) Důvody a způsob hodnocení a evidence výsledků testů ASP 

2) Zavádění standardů- průběh návštěvy školitelky a získání odznaku SANATORY 

 

3) Diskuze 

- Průběh školení standardů SANATORY- zpětná vazba od členů 

-Podoba označení SANATORY 

- Doškolování nových ASP 

- Průběh kontrol dodržování standardů- jak jak často a jakým způsobem? 

 

          14:00 Přestávka 

14: 15 Hospodaření Asociace a výše členských příspěvků na další období 

 

Termín další konference ke konci roku 2016 

 

Diskuze 

 

Předpokládaný konec oficiálního programu je v 15:00 


