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Informační servis čtenářům
Odborný měsíčník Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
www.socialnisluzby.eu
Z obsahu čísla červen−červenec 2018:
l

Aktuální nabídka seminářů Institutu vzdělávání APSS ČR

l

APSS: Značka kvality v sociálních službách - ambulantní služby pro osoby se
zdravotním postižením

l

Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2018

l

Bc. Renata Kratochvílová Křemenová: Adaptační proces klienta seniora v zařízení
sociálních služeb, 3. díl

l

Rozhovor: Jana Hanzlíková, náměstkyně MPSV ČR

l

Michaela Kaňová: Komunikace v péči o umírající, 3. díl

l

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.: Adiktologie: České terapeutické komunity
v roce 2018

l

Rozhovor s Helenou Vostrovskou

l

Zařízení certifikovaná Značkou kvality

l

Mgr. et Mgr. Romana Jakešová: Veřejná ochránkyně monitoruje práva lidí se zdravotním postižením

l

Dobrá praxe ze zahraničí: Modelové příklady péče o osoby s demencí

l

Ing. Kateřina Endrštová: Technologie: Bionická ruka

Z domácího tisku
Evropská unie - účast zaměstnance v systémech sociálního zabezpečení / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. ISSN 0323-2395. Roč. 49,
č. 4 (2018), s. 12−15.
V článku jsou popsána pravidla platby důchodového a zdravotního pojištění do systému sociálního zabezpečení osob pracujících v některém z členských států EU bez ohledu na místo
bydliště.
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury / Jiří Hrubý.
In: Práce a mzda. ISSN 0032-6208. Roč. 66, č. 3
(2018), s. 26−32.
V článku jsou přiblíženy praktické aspekty změnového řízení, se kterým se pojištěnci setkávají
v aplikační praxi České správy sociálního zabezpečení jako hlavního nositele pojištění
a které jsou v odůvodněných případech předmětem šetření veřejného ochránce práv. Pozornost je věnována i judikatuře správních
soudů ke změnovému řízení v oblasti důchodového pojištění.
Desatero povinností zaměstnavatele v roce
2018 - část II. / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. ISSN 0323-2395. Roč. 49,
č. 3 (2018), s. 20−25.
Rozbor nejdůležitějších povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2018.
Prioritním úkolem je vyřešit situaci v lékařské
posudkové službě.
In: Práce a sociální politika. ISSN 0049-0962.
Roč. 15, č. 3 (2018), s. 2.
K problematice lékařské posudkové služby vytvořila ministryně práce a sociálních věcí pra-
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covní skupinu, která by měla navrhnout a realizovat řízení lékařské posudkové služby včetně
organizačních a systémových změn.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Připravuje se nová sociální služba: tzv. ošetřovatelské domovy.
In: Práce a sociální politika. ISSN 0049-0962.
Roč. 15, č. 3 (2018), s. 2.
Ministerstvo práce a sociálních věcí má
v úmyslu zavést novou sociální službu - tzv.
ošetřovatelské domovy, které umožní větší provázanost sociální a zdravotní péče. Připravený
návrh novely řeší i financování a organizaci koordinovaného systému, jenž bude jasně definován jak pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, tak i pro osoby, kterým budou
tyto služby poskytovány.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Díky šetřením se významně uspoří na dávkách
v hmotné nouzi.
In: Práce a sociální politika. ISSN 0049-0962.
Roč. 15, č. 3 (2018), s. 3.
Zaměstnanci Úřadu práce ČR provedli od
srpna 2014 do konce roku 2017 přes 570 tisíc
sociálních šetření a šetření na místě za účelem
zjištění podmínek, opravňujících žadatele k nároku na některou z dávek v hmotné nouzi. Přímým efektem sociálních šetření a zjištění o neoprávněnosti pobírání dávky byla úspora jen
v roce 2017 přes 37 milionů Kč.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Tržní mzdy a „spravedlivé“ odměňování / Jan
Urban.
In: Práce a mzda. ISSN 0032-6208. Roč. 66, č. 4
(2018), s. 39−44.

Článek se zabývá tržními a netržními faktory
utvářejícími mzdové relace včetně těch, které
nejsou bezprostředně viditelné. Uvádí i některé
mýty týkající se představ o „spravedlivosti“
mezd.

Ze zahraničního tisku
Do institutions matter? The interplay between
income benefit design, popular perceptions,
and the social legitimacy of targeted welfare
[Záleží na institucích? Vzájemná souvislost
mezi návrhem dávkového příjmu, lidovým vnímáním a sociální legitimitou cíleného sociálního zabezpečení] / Tijs Laenen.
In: Journal of European Social Policy. ISSN
0958-9287. Roč. 28, č. 1 (2018), s. 4−17.
Pravidelným tématem ve výzkumu sociálního
státu je, že veřejná podpora sociálního zabezpečení souvisí s institucionálním návrhem sociálních politik. Silné empirické důkazy pro institucionální zakotvení postojů sociálního zabezpečení však dosud chybí a základní teoretické mechanismy zůstávají nedostatečně prověřené. Tento článek se odchyluje od rozšířeného
makroekonomického pohledu na teorii režimů
sociálního zabezpečení tím, že posouvá zaměření své analýzy od zemí k dávkovým příjmovým systémům v heterogenním sociálním kontextu Nizozemska.
Stemming the tide: What have European
Union countries done to support low-wage
workers in an era of downward wage
pressures? [Zastavení přílivu: Co dělají země
Evropské unie pro podporu pracovníků s nízkými platy v době, kdy dochází k poklesu mzdových tlaků?] / Sarah Marchal, Ive Marx
In: Journal of European Social Policy. ISSN
0958-9287. Roč. 28, č. 1 (2018), s. 18−33.
Vlády v celé EU se snaží dostat více lidí do
práce, přičemž zároveň uznávají, že je zapotřebí
více udělat, aby se práce vyplatila. Tato snaha
však přichází v době, kdy strukturální ekonomické posuny vyvíjejí tlak na mzdy, zejména na
méně kvalifikované pracovníky. Tento článek se
zaměřuje na trendy v oblasti minimálních
mezd, daní z příjmů a dávek souvisejících
s prací v rámci výběru 15 zemí EU pro období
2001−2012, přičemž jako referenční případy
jsou zahrnuty tři státy USA.
When weak governments confront inclusive
trade unions: The politics of protecting labour
market outsiders in the age of dualization
[Když slabé vlády čelí inkluzivním odborovým
svazům: Politika ochrany outsiderů trhu práce
ve věku dualizace] / Philip Rathgeb.
In: European Journal of Industrial Relations.
ISSN 0959-6801. Roč. 24, č. 1 (2018), s. 5−22.
Některé evropské sociální státy chrání outsidery před ekonomickou nejistotou lépe než ostatní. Konvenční teorie to připisují bu materiálním zájmům skupiny producentů, nebo snahám o hlasy politických stran. Tento článek se
naopak zaměřuje na vzájemné působení mezi
odbory a vládami na základě empirických zkušeností v Rakousku a Švédsku.

