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Odborný měsíčník Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
www.socialnisluzby.eu
Z obsahu červnového/červencového čísla:
Hlavní téma: Násilí na seniorech - Úvodní slovo Jiřiny Šiklové
Mgr. Alžběta Těšitelová: Špatné zacházení se seniory podle Světové zdravotnické organizace
Mgr. Kristýna Bredlerová: Násilí na seniorech a jeho prevence
Lucie Kadrnošková: Senior jako obě domácího násilí na Lince seniorů
Mgr. Petra Štarková: Psychické násilí na seniorech: I slova mohou bolet
Mgr. Juliana Hanzová: APSS SR: Interakcie s personálom a manažmentom zariadení
sociálnych služieb
PhDr. Hana Janečková, Ph.D., Mgr. Hana Čížková, Mgr. Renáta Nentvichová Novotná:
Život vzpomínek v domovech - od jednotlivce ke komunitě
JUDr. Petr Haluza: Právní poradna: Dostupnost zdravotnické dokumentace
PhDr. Miluše Jůnová: Cesta k porozumění lidem s demencí, inovační koncept SET, 1. část
Zařízení certifikovaná Značkou kvality
JUDr. Vladimír Hort: Porušení pracovní kázně a jeho důsledky v rámci pracovněprávního vztahu, 2. část
Mgr. Šárka Dořičáková: Sociální podnikání

vysokoškolské vzdělání. Nejvíce odsouzených
mužů (42 %) bylo vyučených, 40 % pak mělo
základní vzdělání. Nejvíce odsouzených žen mělo nejvyšší ukončené vzdělání základní (48 %),
čtvrtina jich byla vyučena.
Neplacené volno a neomluvená absence zaměstnance nově od 1. 1. 2015. / DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 31−34.
Problematika je vysvětlena na konkrétních příkladech.
Dávky na bydlení v nezkolaudovaném bytě
a další změny v dávkách od 1. 1. 2015. / VAŠÍČKOVÁ, Andrea
In: Právo a rodina. - Roč. 1 7, č. 1 (2015), s. 18−22.: -lit.
Dítě jako možný objekt zneužívání rodiči pomocí informačních technologií. 2. část. / MATOUŠKOVÁ, Ivana - KODYMOVÁ, Pavla FRÝDKOVÁ, Lenka - ZDRAŽILOVÁ, Petra
In: Listy sociální práce. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 20−21.
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v sociálních systémech. / LANGER, Radim
In: Práce a mzda. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 8−13.
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (DNZS)
jako výchozí hledisko. DNZS a nároky ze systému dávek pro osoby se zdravotním postižením. DNZS ve vztahu k nárokům z důchodového pojištění. DNZS v systému zaměstnanosti. DNZS v sociálních službách.
Co je to sociální práce? / ŠLAJS, Jakub
In: Listy sociální práce. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 5−6.
Vymezení sociální práce v souvislosti s profesním zákonem, který by měl sociální pracovníky posílit v jejich postavení.
Sama s dětmi. / DUBSKÁ, Drahomíra
In: Statistika a my. - Roč. 5, č. 3 (2015), s. 36−37.:obr.
Samoživitelkám v se ČR lehce nežije. I když ve
srovnání s relacemi v EU se zdá být jejich situace o něco příznivější. V roce 2013 se zhruba v každé sedmé domácnosti s dětmi staral
o své potomky jen jeden z rodičů. Takových
rodin bylo přes 165 tis. Ve zmíněných neúplných rodinách byla tím jediným pečujícím dospělým z 90 % žena. Riziko příjmové chudoby
nebo sociálního vyloučení u osob žijících v domácnostech s jedním dospělým a závislými
dětmi. Nezbytná vydání v domácnostech
s jedním dospělým a závislými dětmi a v úplných rodinách.
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Vláda schválila novelu nařízení vlády
č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového
věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své
zaměstnání před rokem 1993, jíž se vypouští dosavadní omezující podmínka pro snížení důchodového věku o pět let, která
spočívala v tom, že příslušný počet směn
pod zemí v hlubinných dolech musel být
získán jen před rokem 2009. Rozšíří se tak
okruh horníků, na které se toto nařízení
bude vztahovat. Vstoupí v účinnost od
prvního dne druhého kalendářního měsíce
po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Ze zahraničního tisku
Three Worlds of Welfare Capitalism: The making of a classic. [Tři světy sociálního kapitalismu: Inspirace z klasiky.] / EMMENEGGER, Patrick - KVIST, Jon - MARX, Paul - PETERSEN, Klaus
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 25,
č. 1 (2015), s. 3−13.:obr., -lit.
Úvodní článek speciálně zaměřeného čísla,
které se věnuje otázkám komparativního výzkumu sociálního státu podle sociologa Esping-Andersena.
László Andor: Continue reforming the Economic and Monetary Union. [László Andor: Pokračovat v reformování hospodářské a měnové
unie.]
In: Social agenda. - č. 10 (2014), s. 8−12.
Rozhovor s odcházejícím evropským komisařem pro zaměstnanost a sociální věci o nejdůležitějších opatřeních během jeho mandátu.
Towards Cross-country Comparable Reference
Budgets in Europe: First Results of a Concerted
Effort. [Směrem k mezinárodně srovnatelným
referenčním rozpočtům v Evropě: První výsled-

ky společného úsilí.] / GOEDEMÉ, Tim - STORMS,
Bérénice - STOCKMAN, Sara - PENNE, Tess - Van
Den BOSCH, Karel
In: European Journal of Social Security. - Roč.
17, č. 1 (2015), s. 3−30.:obr., -lit.
V Evropě jsou referenční rozpočty stále více
uznávány jako užitečný nástroj pro tvorbu a sledování politiky, zatím však nejsou srovnatelné
mezi jednotlivými zeměmi.
Workers, farmers and Catholicism: A history of
political class coalitions and the south-European welfare state regime. [Dělníci, rolníci a katolicismus: Historie koalic politických tříd a sociální stát jižní Evropy.] / MANOW, Philip
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 25,
č. 1 (2015), s. 32−49.:obr., -lit.
Diskuze na téma vztahu mezi stranickými systémy a režimy sociálního státu na pozadí konfliktu mezi státem a katolickou církví.
Betrugsbekämpfung und soziale Sicherheit.
[Boj proti podvodům a sociální zabezpečení.] /
MEISSNITZER, Martin
In: Soziale Sicherheit. - Roč. 68, č. 3 (2015),
s. 108−120.:obr., -lit.
Poznatky z obsáhlého šetření Hlavního svazu rakouských nositelů sociálního pojištění k aspektům boje proti podvodům v oblasti sociálního
zabezpečení z národního i mezinárodního hlediska.
The decline of the working-class vote, the reconfiguration of the welfare support coalition
and consequences for the welfare state. [Pokles
hlasu dělnické třídy, přeskupení koalice podporující sociální blaho a důsledky pro sociální stát.]
/ GINGRICH, Jane - HÄUSERMANN, Silja
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 25,
č. 1 (2015), s. 50−75.:obr.,tab.,-lit.
Das Mikado für Altersrenten. [Mikado pro starobní důchody.] / GLOMBIK, Manfred
In: Soziale Sicherheit. - Roč. 68, č. 2 (2015), s. 76 − 81.
:obr., -lit.
Změny v oblasti důchodového pojištění v Německu od 1. 7. 2014. Stručný přehled některých
zahraničních zkušeností týkajících se důchodového věku a výše důchodu.
Three approaches to coordinated bargaining:
A case for power-based explanations. [Tři přístupy ke koordinovanému vyjednávání: případ
pro vysvětlení na základě moci.] / IBSEN, Christian Lyhne
In: European Journal of Industrial Relations. Roč. 21, č. 1 (2015), s. 39−56.:obr.,tab.,-lit.
Tento článek diskutuje tři teoretické přístupy ke
studiu koordinovaného kolektivního vyjednávání.
Health and safety at work 2014−2020. [Zdraví
a bezpečnost v práci 2014−2020.]
In: Social agenda. - č. 10 (2014), s. 14.
6. června 2014 přijala Evropská komise Sdělení
o strategickém rámci EU v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014−2020. Nový
strategický rámec má posílit účinnou prevenci
pro všechny.

Aktuální stav svého „konta“ dob pojištění a započitatelných příjmů evidovaných ČSSZ si
každý občan-pojištěnec může od března 2015 snadno, bezpečně a zdarma zkontrolovat online
prostřednictvím ePortálu ČSSZ. K tomu potřebuje pouze přístupové údaje ke své datové schránce. Konto se průběžně aktualizuje podle nově doručených a zpracovaných dokladů. V současné
době jich 8,5 milionu obsahuje na 150 milionů digitalizovaných nárokových podkladů. Doklady
evidované ČSSZ mohou klientům-pojištěncům v případě nutnosti posloužit nejen pro důchodové účely, např. při prokazování pracovní minulosti či dokládání praxe v souvislosti s podnikáním
apod.
Zdroj: ČSSZ

