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Vážení čtenáři a vážené čtenářky, 

vítejte nad podzimním vydáním odborného časopisu Listy sociální práce. Mám pocit, jako by to bylo včera, kdy jsem četl úvodník Melanie Zajacové, kterým vás vítala v letním čísle. Uteklo to jako
voda a prázdniny jsou již za námi. Děti se vrátily do škol a denní rituály zapadly do starých kolejí. Podzim bývá vždy velmi bohatý na různé akce, a ten letošní nebude výjimkou. Zběsilý úprk zastaví
až vánoční svátky se svou (prý) poklidnou atmosférou. Náš časopis naštěstí není opadavý, a tak vám do podzimních dní v tomto vydání můžeme nabídnout zajímavé čtení, které by vás mohlo v
době dešťových přeháněk, chladu, mlhy, bláta a padajícího listí nejen poučit, ale také potěšit a zahřát. Na stránkách Listů například najdete moc pěkný článek o zdravotně-sociální práci v Ústřední
vojenské nemocnici nebo úvod k seriálu o digitalizaci s názvem „Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce“, jehož první díl „Zrození – společnost
a digitální technologie v běhu času“ si rozhodně nenechte ujít. 

Druhý týden v říjnu nás čeká tradiční Týden sociálních služeb, v rámci kterého se jistě dočkáme i prezentací dobře prováděné sociální práce. Nebudete se zapojovat i vy? Pokud ano, neváhejte o
tom napsat a poslat do naší redakce. Vyvrcholením Týdne sociálních služeb bude pak již tradičně Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb v Táboře. Zde na vás čeká bohatý program,
jehož součástí bude i odborný program věnovaný sociální práci. A to zdaleka není všechno! Na podzim nás čeká i několik konferencí s tématy dotýkajícími se sociální práce a odborné kulaté stoly,
například k praxi spolupráce mezi OSPOD, NZDM a SAS, který se bude konat 15. října v Mělníce. Je se zkrátka na co těšit. Lákadel bude hodně, otázkou je, kde přes všechnu práci na to vzít čas.
To asi bude problém, co říkáte? Nakonec, jen co se ve stínu pozdně prázdninových veder vkradl do naší země podzim a začal se viditelně krátit den, začalo se mi zdát, že se krátí i čas. Jako by
ho bylo méně a méně. Necítíte to stejně? Dnes jsem například zaslechl začátek hovoru pána jdoucího pod oknem mé pracovny. „Ahoj, máš čas?“, říkal do telefonu. Když jsem se podíval ke
dveřím, pan šéf běží okolo a na můj výraz říkající si o konzultaci hned říká: „Nemám čas, nestíhám!“ A stejné je to doma: „Kdy si uděláš čas na…“ nebo „Měl bys trochu času?“ A svědomí se někdy
přidá: „Nedal jsi tomu dost času!“ Zjevně marně se čas snažíme zkrotit. Nakonec ne nadarmo se říká, že nejtěžší manažerskou disciplínou je Time Management. A protože čas jsou prý i peníze,
neztrácejte již čas čtením tohoto úvodníku a udělejte si trochu času pro sebe. No a taky na tento časopis . 
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