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Odborný měsíčník Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
www.socialnisluzby.eu
Z obsahu červnového a červencového čísla:
l

Mgr. Juliana Hanzová: Slovenská APSS: Relaxácia na princípe autogénneho tréningu

l

Zdeněk Kašpárek: Rozhovor o roce plném turbulencí s generální ředitelkou ÚP Marií Bílkovou

l

Mgr. et Mgr. Romana Jakešová: Veřejný ochránce práv: Autonomie vůle a důstojnost
klientů s demencí

l

PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.: Osoby s mentálním postižením a potřeba sexuální výchovy
a osvěty

l

PhDr. Karolína Friedlová: Sexualita seniorů v pobytových zařízeních

l

PhDr. Eva Procházková: Sexualita a demence

l

Mgr. Petr Mach, Alena Špaková, DiS.: HIV pozitivní osoby jako zájemci o sociální službu
a její uživatelé

l

Mgr. Irena Lintnerová: Aplikované sporty: Plavání osob s tělesným postižením

l

JUDr. Vladimír Hort: Právní poradna: Ukládání občanských průkazů klientů

Z domácího tisku
Co se změnilo v resortu MPSV od ledna 2014?
In: Národní pojištění. - Roč. 45, č. 3 (2014),
s. 41-42.
Stručný přehled změn v oblasti práce a sociálních věcí od ledna 2014.
Přepočet exekučních srážek z důchodů.
In: Národní pojištění. - Roč. 45, č. 3 (2014),
s. 36.:tab.
Přepočet exekučních srážek z důchodů
v roce 2014.
Modelování budoucího vývoje úhrnu pojistného a úhrnu vyplacených starobních
důchodů v ČR. / FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka
In: Politická ekonomie. - Roč. 62, č. 2 (2014),
s. 232 - 248.:obr.,tab.,-lit.
Modelové výpočty vývoje příjmů a výdajů
důchodového systému v ČR na základě poslední demografické projekce a se zohledněním předpokládaného trvalého zvyšování důchodového věku.
Změny v posuzování zdravotního stavu
v sociální oblasti od ledna 2014. /LANGER,
Radim
In: Práce a mzda. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 8-12.
O hlavních změnách, ke kterým došlo v oblasti nepojistných sociálních systémů v návaznosti na revizi sociální reformy z roku 2012.
V roce 2013 se zvýšil počet pracovních neschopností.
In: Národní pojištění. - Roč. 45, č. 3 (2014),
s. 36.:tab.
Počet ukončených dočasných pracovních
neschopností v r. 2013, průměrná doba trvání jednoho případu a nejčastější příčiny
vzniku DPN.
Sociální práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. / VANŽURA, Viktor
In: Listy sociální práce. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 8.
Jak komunikovat v trojúhelníku: inspektor
- klient s demencí - pečující. /HRADCOVÁ,
Dana
In: Rezidenční péče. - Roč. 10, č. 1 (2014),
s. 14-15.:obr.
Stanovisko Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, FHS UK.
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Projekt Dobrá duše vznikl v roce 2012
a oceňuje jednotlivce a instituce, jež
pomáhají rozvíjet dobrovolnictví seniorů v ČR, a vítězům uděluje ocenění
Dobrá duše. Jeho smyslem je aktivizovat dobrovolníky v seniorském věku
a zapojit je do činností v sociálních zařízeních. Za rok 2013 se v kategorii jednotlivců stali vítězi Anna Vyvialová,
Petr Braneiský a manželé Eva a František Vajrauchovi. V kategorii institucí
zvítězil a ocenění získal Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.
Více na www.dobra-duse.cz.

Ze zahraničního tisku
Political Parties and Social Policy Responses to Global Economic Crises: Constrained
Partisanship in Mature Welfare States. [Politické strany a reakce sociální politiky na
globální ekonomickou krizi: Nucené stranictví ve vyzrálých sociálních státech.] /STARKE, Peter - KAASCH, Alexandra - van HOOREN, Franca
In: Journal of Social Policy. - Roč. 43, č. 2
(2014), s. 225-246.:tab., -lit.
Na základě empirických poznatků z komparativní studie o reakcích sociálního státu na
čtyři hlavní ekonomické šoky ve čtyřech zemích OECD tento článek demonstruje, že se
politické reakce na globální ekonomické
krize v jednotlivých zemích významně liší.

Bringing the median voter back in: The relationship between government debt, median voter preferences, and welfare state
spending. [Hra o středového voliče: Vztah
mezi státním dluhem, preferencemi středového voliče a sociálními výdaji státu.]
/TROMBORG, Mathias Wessel
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 24,
č. 2 (2014), s. 107-121.:obr.,tab.,-lit.
Článek zkoumá strategie vládních škrtů
v oblasti sociálních výdajů, které jsou nezřídka negativně ovlivňovány politickými
ambicemi udržet si středové voliče a zachovat status quo.
The Great Wake-Up Call? Social Citizenship
and Minimum Income Provisions in Europe
in Times of Crisis. [Velké probuzení? Sociální občanství a poskytování minimálního příjmu v Evropě v dobách krize.] / MARCHAL,
Sarah - MARX , Ive - VAN MECHELEN, Natascha
In: Journal of Social Policy. - Roč. 43, č. 2
(2014), s. 247-267.:obr.,tab.,-lit.
Když v r. 2008 udeřila krize, mnoho zemí zavedlo podpůrná opatření v podobě zvyšování dávek a štědřejších přídavků na děti. Existuje však málo důkazů o strukturálních změnách kursu k přiměřenější záchranné síti.
Welfare regime, welfare pillar and southern
Europe. [Sociální režim, sociální pilíř a jižní
Evropa.] / MINAS, Christos - JACOBSON,
David - ANTONIOU, Efi - McMULLAN, Caroline
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 24,
č. 2 (2014), s. 135-149.:obr.,tab.,-lit.
S využitím statistických metod shlukové analýzy autoři zkoumají seskupení evropských
zemí podle typologie sociálních režimů.
Länger arbeiten bei guter Gesundheit. /
RUMPELSBERGER, Karin
In: Soziale Sicherheit. - Roč. 67, č. 3 (2014),
s. 114.:obr.
K zákonu o změně sociálního práva 2012, na
základě kterého se od 1. 1. 2014 invalidní důchody nahrazují příspěvky na rehabilitaci
a Case-Managementem z nemocenského pojištění a příspěvkem na rekvalifikaci a dávkami.
Multidimensional poverty measurement in
Europe: An application of the adjusted headcount approach. [Vícerozměrné měření
chudoby v Evropě: Uplatnění upraveného
headcount indexu.] / WHELAN, Christopher
T. - NOLAN, Brian - MAîTRE, Bertrand
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 24,
č. 2 (2014), s. 183-197.:tab., -lit.
Metodika měření materiální deprivace a sociálního vyloučení v zemích EU se zaměřem
na vícerozměrný index chudoby.

Cílem obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+ je rozvíjet rovné příležitosti,
zejména v oblasti postavení různých věkových skupin a žen a mužů, a mezigenerační solidaritu. Provozuje bezplatnou právní poradnu, v níž klientům pomáhá
v případech diskriminace na základě věku a pohlaví, hrozby ztráty zaměstnání, hledání nového zaměstnání, sla ování rodinného a pracovního života a péče o závislou osobu. Účastní se mezinárodního projektu „Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů“ zaměřeného na problematiku osob 50+
a osob pečujících na trhu práce a na problém věkové a genderové diskriminace,
v jehož rámci mají zaměstnavatelé možnost zdarma se seznámit s poznatky a zkušenostmi v oblasti age managementu ze zahraničí. Od června 2014 spustila novou
kampaň proti věkové diskriminaci a za mezigenerační solidaritu na trhu práce, v níž
formou pohlednic, plakátů a videa poukazuje na přetrvávání negativních věkových
stereotypů, znevýhodňujících lidi po padesátce v české společnosti.
Více na: www.alternativaplus.cz

