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Odborný měsíčník Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
www.socialnisluzby.eu
Z obsahu březnového čísla:
Aktuální nabídka seminářů Institutu vzdělávání APSS ČR na I. pololetí 2017
Představujeme nově zvolené radní pro oblast sociálních služeb v krajích: Jihomoravský
a Pardubický kraj
Seriál: Putování za sociálními službami s Davidem Pospíšilem - Centrum Kaňka Tábor
ZPSSV SR: Medzinárodná konferencia „Sociálne služby ako verejný záujem 2017“
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.: Time management v sociálních službách, 2. díl
Renata Hasilová: Canisterapie u dětí, 3. díl
Ing. Michal Tipek: Evakuační výtah v objektech poskytovatelů sociálních služeb - výběr
zařízení, 2. díl
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA: Terénní služby
Mgr. Juliana Hanzová: APSS SR: Tvorba verejných zdrojov na financovanie sociálnych
služieb
Rozhovor s Magdalenou Stejskalovou, vedoucí Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm: Manipulace je jedno z nejdůležitějších témat. Zkušenosti bohužel chybí.
JUDr. Vladimír Hort: Právo: Inspekce? Inspekce!

Z domácího tisku
Novinky od 1. ledna 2017 v sociální oblasti. /
CIMLEROVÁ, Květoslava - CHOTĚBORSKÁ, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka.
Roč. 19, č. 12 (2016), s. 10−13. Tabulka: Srovnání
údajů v sociálním pojištění v letech 2016 a 2017.
Jaké nastaly změny s příchodem nového roku?
In: Práce asociální politika. Roč. 14, č.1 (2017), s.1−2.
Od ledna 2017 došlo k některým změnám v oblasti práce a sociálních věcí a v průběhu letošního roku začnou platit další očekávané novinky: vyšší minimální a zaručená mzdy, zvýšení
důchodů, vyšší platové tarify ve zdravotnictví,
dávky nemocenského pojištění, sazby pojistného na SZ, flexibilní čerpání rodičovského příspěvku, znovu se zavádí veřejná služba.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Možnost doplacení pojistného na důchodové
pojištění bývalých účastníků důchodového
spoření. / CIMLEROVÁ, Květoslava - CHOTĚBORSKÁ, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka.
Roč. 20, č. 1 (2017), s. 13−16.
Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření. Tento zákon mj. upravuje možnost účastníků důchodového spoření
doplatit si v roce 2017 pojistné na důchodové
pojištění, a s tím v budoucnu získat vyšší procentní výměru starobního důchodu.
Dlouhodobé ošetřovné pomůže lidem, kteří se
starají o své nemocné příbuzné.
In: Práce asociální politika. Roč. 14, č.1 (2017), s.1,3.
S cílem pomoci lidem pečujícím o své blízké, kteří
potřebují jejich pomoc například po úrazu nebo
vážné nemoci, navrhuje ministerstvo novou nemocenskou dávku tzv. dlouhodobé ošetřovné.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006−2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování. / HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra
In: Politická ekonomie. Roč. 64, č. 7 (2016),
s. 867−890.
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Cílem tohoto příspěvku je přispět k diskusi
o vlivu rodinné politiky na rodinné chování.
Analyzuje vliv parametrických a systémových
změn zavedených v rodinných a sociálních
dávkách a daňových úlevách v období
2006−2015 na příjmovou úroveň rodin s různými demografickými charakteristikami a hodnotí potenciál těchto změn ovlivnit reprodukční
a partnerské chování. Analytická část se zaměřuje na vybrané nástroje finanční podpory pro
rodiny a ukazuje velikost finančních opatření,
o která mohou rodiny žádat v závislosti na jejich předchozím vydělaném příjmu, do jaké
míry je tento příjem kompenzován (rodinné
dávky) a jak je ovlivněn čistý příjem (daňové
úlevy). Účinky studovaných změn se liší pro
různé příjmové kategorie a jsou výraznější v případě rodin s nízkými příjmy. Tato diferenciace
odpovídá plodnosti podle matčina vzdělání,
které je úzce spojeno s příjmem rodiny. Analýza ukázala, že určité nástroje mají potenciál
ovlivnit rodinné chování, ale různými způsoby.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1094
Poskytovatelé pobytových sociálních služeb
a tzv. detenční novela. / VOČKA, Zbyněk
In: Rezidenční péče. Roč. 12, č. 3 (2016), s. 4−5.
Dne 1. 8. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 189/2016
Sb., který přináší změny zákona o sociálních
službách. Nejrozsáhlejší změny se týkají poskytování sociálních služeb bez souhlasu zájemce/uživatele služby. Tzv. detenční novela přináší
nové povinnosti poskytovatelům sociálních
služeb, ale rovněž obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a opatrovníkům, pokud uzavírají smlouvu o poskytování sociální služby.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1603.pdf
Podpora pečujících osob v České republice ve
světle rakouského přístupu. /PRŮŠA, Ladislav
In: Scientia et Societas. Roč. 12, č. 4 (2016),
s. 130−138.
Stárnutí populace vyžaduje hledat nová řešení,
a to nejen z hlediska materiálního zabezpečení
seniorů, ale také v oblasti poskytování sociálních služeb. V posledních letech je v mnoha ev-

ropských zemích kladen důraz na zajištění domácí péče pro staré a handicapované lidi. To
vyžaduje přehodnocené formy podpory pro rodinné příslušníky, kteří poskytují péči. Cílem tohoto příspěvku je navrhnout na základě charakteristik nových opatření v této oblasti, která
vstoupila v platnost v Rakousku, možná řešení
v naší zemi.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://files.
sets.cz/200000219-ce693cf619/2016 _04_sets.pdf

Ze zahraničního tisku
Re-shaping the Paradigm of Social Solidarity in
the EU: On the UK´s Welfare Reforms and Preand Post-EU Referendum Developments.[Přehodnocení paradigmatu sociální solidarita
v EU: Britské reformy a vývoj v EU.] /
BABAYEV, Rufat
In: European Journal of Social Security. Roč.
18, č. 4 (2016), s. 356−379.
Otázky sociální solidarity na úrovni Evropské
unie. Britské sociální reformy zaměřené na příchozí evropské pracovníky a uchazeče o zaměstnání.
The concept of integrated services in different
welfare states from a life course perspective.[Koncepce integrovaných služeb v různých
sociálních státech z hlediska délky lidského života.] / MINAS, Renate
In: International Social Security Review. Roč.
69, č. 3−4 (2016), s. 85−107.
Tento článek zkoumá fungování integrovaných
služeb v oblasti sociální politiky, politiky trhu
práce a zdravotnických služeb pro čtyři různé
skupiny ohrožených skupin v hlavních fázích životního cyklu: dětství, mládí, dospělosti a stáří.
Select Institutional Individualisation? The Family in European Social Security
Institutions.[Institucionální individualizace?
Rodina v evropských institucích sociálního zabezpečení.] / FRERICKS, Patricia - HÖPPNER,
Julia - OCH, Ralf
In: Journal of Social Policy. Roč. 45, č. 4 (2016),
s. 747−764.
Sociální instituce jsou již dlouho ve většině evropských zemí zřízeny tak, že jedním ze základních principů je jejich orientace na rodinu. Reformy v poslední době však zásadně změnily
pojetí sociálního občana. Navíc sociální práva
jsou stále v literatuře pojímána především
z hlediska práv zaměstnanců a rodinné prvky
jsou často interpretovány jako pozůstatek tradičních politik sociálního státu průmyslových
společností. V článku autoři vyvíjejí vzorec pro
tvorbu váhy rodiny v sociálním zabezpečení
a srovnávají ji prostřednictvím hodnocení mezinárodních úrovní institucionální individualizace. Poskytují původní teoretické, koncepční
a empirický pohledy na sociální institucionální
řád za účelem pochopení současné sociální
ústavy evropských společností. Zjištění ukazují,
že existuje značný rozdíly v míře, do jaké sociální instituce nakládají se sociálním občanem
jako s jednotlivcem, a že výsledky neodpovídají běžným sociálním kategorizacím.

