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Odborný měsíčník Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
www.socialnisluzby.eu
Z obsahu lednového čísla:
Ing. Kateřina Endrštová: Jednání Prezidia APSS ČR 15. 12. 2015
Ing. Kateřina Endrštová: Nový zážitkový seminář KULINÁŘSKÁ AKADEMIE aneb Česká
klasika moderně
Mgr. Veronika Hotová: Rozhovor s Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru sociálních
služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV
Mgr. Jiří Sobek: Bdělá pozornost: účinný lék proti stresu, 2. část
JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.: Dříve vyslovené přání v sociálních službách
Mgr. Barbora Rittichová: Ochrana práv seniorů
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.: Zdravotní handicap a pohlavní život
Novinka: Chci zůstat doma - informační brožura
Mgr. Rostislav Mrlina: Recenze: Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi
JUDr. Adéla Hradilová: Stížnosti v zařízení sociálních služeb

Z domácího tisku
90 let sociálního pojištění v ČR. Velikáni české
sociální školy, 4. Renesance. / TOMEŠ, Igor
In: Národní pojištění. - Roč. 46, č. 10 (2015),
Pokrač. s. 3-5, pokrač.: -lit.
Éra státního zabezpečení. Změna politického
klimatu. Příprava postkomunistické reformy
sociálního pojištění a osobnosti, které se na ní
podílely.
Důchodové nároky podle bilaterálních smluv.
/ KOUTNÁ, Sylvie
In: Národní pojištění. - Roč. 46, č. 10 (2015), s. 9-13.
Význam bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení. Typy a charakteristika smluv.
Smluvní principy, osobní a věcný rozsah. Uzavřené smlouvy ČR. Význam bilaterálních
smluv pro nabytá práva migrujících osob
v oblasti důchodů. Způsob výpočtu důchodu
a jeho výplata podle bilaterálních smluv. Probíhající jednání o nových smlouvách.
Status osoby zdravotně znevýhodněné v činnosti LPS. / ČELEDOVÁ, Libuše - ČEVELA, Rostislav
In: Národní pojištění. - Roč. 46, č. 10 (2015), s. 31-33.
Právní úprava „osoby zdravotně znevýhodněné“ (OZZ) do konce roku 2011 a od 1. 8. 2014.
Podmínky uznání statusu OZZ. Výsledky posouzení OZZ - statistické údaje o počtech podaných a vyřízených žádostí o status OZZ
a počtech odvolání. Zatížení LPS. Stručná informace o poskytování příspěvku na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a jeho výši.
Změny v zákoníku práce. / JOUZA, Ladislav
In: Národní pojištění. - Roč. 46, č. 10 (2015),
s. 34-36.
Informace o změnách, které přináší novela zákoníku práce od 1. října 2015. Úprava způsobů
skončení dohody o provedení práce. Úprava
nároku na náhradu škody při práci podle dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Zrušení zákona č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, úprava
odškodnění pracovních úrazů. Terminologická
úprava určitých ustanovení týkajících se náhrady škody. Odstranění výkladových nejasností v souvislosti s úhradou nákladů odborových organizací vzniklých při výkonu dohledu
nad bezpečností a ochranou zdraví při práci.
Nekolidující zaměstnání. / STÁDNÍK, Jaroslav
- KIELER, Petr
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In: Práce a mzda. - Roč. 63, č. 11 (2015), s. 34-39.
Fungování institutu tzv. nekolidujícího zaměstnání, což je zaměstnání, které může vykonávat
uchazeč o zaměstnání, aniž by to mělo vliv na
možnost jeho vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti ve
vztahu k nekolidujícímu zaměstnání. Pobírání
invalidního důchodu. Přerušení poskytování
podpory v nezaměstnanosti. Oznamovací povinnost.
Gramotnost, která pomůže porozumět dnešnímu světu a obstát v něm. / PROVAZNÍKOVÁ,
Renáta - ČEVELA, Rostislav
In: Národní pojištění. - Roč. 46, č. 11 (2015),
s. 34-38.
Problematika funkční gramotnosti a klíčových
kompetencí. Senioři jako skupina nejvíce
ohrožená deficitem v kompetencích a funkční
gramotnosti. Oblasti, na které je třeba zaměřit
pozornost. Celoživotní učení a mezigenerační
dialog. Zdravotní gramotnost.
Minimální mzda od 1. ledna 2016. / KLÍMOVÁ,
Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč. 18, č. 11 (2015), s. 27-30.: tab.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy. Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy
při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance. Změna minimální mzdy a průměrný
hodinový výdělek. Změna minimální mzdy
a odměna z dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Minimální mzda a příplatek
za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Minimální mzda a daňový bonus. Minimální
mzda a osvobození pravidelně poskytovaného důchodu do limitu. Minimální mzda a nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání. Minimální mzda a pojistné na zdravotní pojištění.
Minimální mzda a doplatek do minimální
mzdy.

Ze zahraničního tisku
The multidimensional adequacy of social insurance benefits and insurability. [Vícerozměrná přiměřenost dávek sociálního pojištění
a pojistitelnosti.] / GOTTLIEB, Daniel
In: International Social Security Review. - Roč.
68, č. 3 (2015), s. 69-98.: obr., -lit.
Analýza přiměřenosti dávek sociálního pojištění z pohledu osmi základních cílů sociálního
pojištění. Jednoduchý model pomáhá vyjas-

nit, co je zapotřebí k dosažení přínosů přiměřenosti společně s pojistitelností. Izraelský příklad podpory příjmu v produktivním věku ukazuje použití specifických nástrojů pro dosažení
důstojné životní úrovně a zároveň obsahující
ekonomické překážky.
Pension Markets in Focus 2015. [Zaostřeno na
penzijní trhy 2015.]
Paris: OECD, 2015. - 41 s.: příl.
Každoroční zpráva o roli a fungování soukromých penzijních uspořádání. Identifikuje trendy
v oblasti soukromých penzijních finančních ukazatelů, jako je růst aktiv, investiční strategie a míra
výnosnosti. Poskytuje úplné a aktuální statistiky
umožňující porovnávat a hodnotit vývoje programů a zkušenosti zemí po celém světě.
Dostupné 18. 11. 2015 z: http://www.oecd.org/
pensions/pensionmarketsinfocus.htm (published: 13/11/2015)
Pflegebedürftigkeit in Österreich - Verbesserung der Lebenssituation einer alternden Gesellschaft. [Potřebnost péče v Rakousku Zlepšování životní situace stárnoucí společnosti.] / GRASSER, Margarethe - RUDDA, Johannes
In: Soziale Sicherheit. - Roč. 68, č. 9 (2015),
s. 355-363.: obr., tab., -lit.
Problémy stárnoucí rakouské společnosti
a možnosti zlepšení její životní situace. Strategie v oblasti demence: základní cíle oblasti demence v zemích, které plány a strategie v oblasti demence již zpracovaly, popř. je už začaly
realizovat. Hlavní informace z rakouské zprávy
o demenci, která slouží jako podklad pro rakouskou strategii v oblasti demence. (Rakouská strategie v oblasti demence „Gut leben mit
Demenz“ má být hotova koncem roku 2015).
Bydlení s asistencí (betreutes Wohnen) jako
model budoucnosti pro dlouhodobou péči.
Beschäftigung von „Altersrentnern“.[Zaměstnanost „starobních důchodců“.] / GLOMBIK,
Manfred
In: Soziale Sicherheit. - Roč. 68, č. 11 (2015),
s. 496-499.:obr., tab., -lit.
Různé aspekty zaměstnanosti osob v důchodovém věku v Německu.
The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A crosscountry analysis. [Formalizovaný rámec pro rozhodování o umístění dítěte do ochranné péče:
mezinárodní analýza.] / BERRICK, Jill - PECKOVER, Sue - PÖSÖ, Tarja - SKIVENES, Marit
In: Journal of European Social Policy. - Roč.
25, č. 4 (2015), s. 366-378.:obr., -lit.
Článek porovnává rozhodovací procesy v rámci
systémů nařízení ochranné péče dětí v Británii,
Norsku, Finsku a USA. Časový harmonogram,
zákonná regulace a míra zapojení rodičů a dětí.
Migration, Ethnicity and Progression from
Low-Paid Work: Implications for Skills Policy.[Migrace, příslušnost k etnické skupině
a progrese z nízko placené práce: Implikace
pro politiku kvalifikací.] / NETTO, Gina HUDSON, Maria - NOON, Mike - DE LIMA, Philomena - KAMENOU-AIGBEKAEN, Nicolina
In: Social Policy and Society. - Roč. 4, č. 4
(2015), s. 509-522.: tab., -lit.
Migrace hraje důležitou roli při určování nabídky kvalifikací a některé etnické skupiny mají
tendenci být nadměrně zastoupeny v málo
placené práci.

