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Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR je rešpektovanou
a uznávanou najväčšou profesijnou organizáciou v sociálnej oblasti na
Slovensku. Cez svojich predstaviteľov je zastúpená v Rade vlády SR pre
seniorov, v Rade vlády pre MNO, v pracovnej skupine na zmenu legislatívy
pri MPSVR SR, v poradnom orgáne na vyjednávanie zvyšovania príspevkov
na sociálnu službu, a najnovšie je aj členom Republikovej únie zamestnávateľov SR (RÚZ SR). Z medzinárodného hľadiska je APSS v SR členom EAN
– Európskej asociácie poskytovateľov dlhodobej starostlivosti o seniorov
a FESE – Federácie európskych sociálnych zamestnávateľov.

Pre rok 2018 APSS v SR ponúka svojim členom:
1. 20 %-tnú zľavu na audit ochrany osobných údajov
poskytovateľa sociálnych služieb od spoločnosti DATAFY
2. 20 %-tnú zľavu na školenia, odborné prednášky
a semináre od spoločnosti PROEKO
3. Výnimočnú 32 %-tnú zľavu na unikátne školenia
od neziskovej organizácie Centrum MEMORY. Táto
ponuka trvá jedine do konca roka 2019.
4. 50 %-tnú zľavu na Brožúrku: Štandardy kvality
sociálnych služieb očami prijímateľa (vydanie október
2018)
5. 50 %-tnú zľavu na inzerovanie v časopise ŠANCA na
kvalitné sociálne služby
6. 30 %-tnú zľavu na využívanie inzercie na novom webe
APSS v SR (od júla 2018)
7. 100 %-tnú zľavu na dodanie 10-tich kusov časopisu
ŠANCA pre kvalitnejšie sociálne služby (3 čísla v roku 2018)
8. Možnosť získať certifikát kvality a získať tak ohodnotenie
(od 1 - 5 hviezdičiek) ZNAČKY KVALITY v sociálnych
službách v SR (pilotne od októbra 2018)

Každý člen asociácie má právo:

 na kolektívne a teda účinnejšie
presadzovanie svojich potrieb a požiadaviek
smerom k štátu, samospráve i verejnosti
 vďaka sieťovaniu poskytovateľov
k vzájomnej výmene dobrých skúseností
v poskytovaní sociálnych služieb a to nielen
v SR, ale aj v zahraničí
 využívať finančne výhodnejšie ponuky na
vzdelávanie a rozvoj
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9. Možnosť získavať priame kontakty a odporúčania na
odborníkov v sociálnej oblasti z REGISTRA nezávislých
expertov v sociálnych službách v SR
10. Využívať zľavu na konferencie, organizované, alebo
spoluorganizované APSS v SR
11. Získať zľavu na unikátne školenia, ktoré
organizujeme v spolupráci s českou asociáciou:
Geronto oblek, Demencia v obrazoch, Etika
v obrazoch, ktoré výrazným spôsob urýchlia aplikáciu
empatie a zavedenie základných štandardov kvality
do dennej práce personálu v zariadeniach sociálnych
služieb (september 2018)
12. Možnosť zabezpečiť svojim zamestnancom
profesijný a odborný rast a spolupatričnosť priamym
sprostredkovaním prihlášok do: Komory opatrovateliek
13. Možnosť zabezpečiť svojim klientom a ich príbuzným
priame sprostredkovanie na členstvo v spoločnej
platforme – Združenie seniorských prijímateľov
sociálnych služieb

každý člen asociácie má možnosť:

 dostávať od vedenia asociácie aktuálne informácie,
potrebné pre riadenie služieb, či informácie o zmene
zákonov a o nových povinnostiach poskytovateľov
 podieľať sa na iniciovaní a formovaní zmien v legislatíve
v sociálnej oblasti a na formovaní hospodárskej
a sociálnej politiky
 tlmočiť svoj a aj kolektívny odborný postoj k súčasnému
stavu legislatívy a financovania v sociálnych službách

