
 

 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je členem: 

       
 

 

 
 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. 
Vančurova 2904, 390 01 Tábor • IČ: 60445831 • DIČ: CZ60445831  
e-mail: apsscr@apsscr.cz • www.apsscr.cz 
tel./fax: 381 213 332 

 

 
Tisková zpráva: 

Legislativní změny na stránkách říjnového vydání Sociálních služeb 
 

Tábor 17. 10. 2013 

Právě vycházející říjnové číslo časopisu Sociální služby přináší tentokrát několik článků 
souvisejících s legislativními změnami, které se přímo dotýkají poskytování sociálních 
služeb. JUDr. Vlasta Hrabcová, předsedkyně jihomoravské krajské organizace APSS ČR, 
představuje hlavní změny, které přináší novela zákona o sociálních službách. Ing. Daniela 
Lusková, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí 
pak tyto informace v krátkém rozhovoru doplňuje o údaje o další připravované novele, která 
by měla nabýt účinnosti od ledna 2016. Rozhovor s exposlankyní Lenkou Kohoutovou o její 
práci v Poslanecké sněmovně PČR přináší mj. pohled na některé peripetie, které přípravu 
legislativních změn provázely.  

Změny relevantní pro poskytovatele sociálních služeb se ovšem netýkají pouze zákona o 
sociálních službách, ale také nového občanského zákoníku. Jak je tomu např. s otázkou 
opatrovnictví ve svých článcích píší Mgr. Adéla Hradilová z Kanceláře veřejného ochránce 
práv a Mgr. Lucie Neubertová z advokátní kanceláře KMVS. A protože také poskytovatelé 
sociálních služeb na Slovensku procházejí legislativními změnami, přináší 
doc. MUDr. Božena Bušová pohled na problematiku novely zákona o sociálních službách u 
našich východních sousedů. 

Říjnové vydání Sociálních služeb publikuje mj. i další, již 4. díl seriálu o adiktologických 
službách, který se tentokrát věnuje ambulantní léčbě (A. Roubalová a M. Pešek z Prev-
Centra Praha), druhou část seriálu A. Pekárkové o zdravotní péči pro bezdomovce a dalším 
dílem pokračuje také téma architekta Davida Tichého týkající se bydlení seniorů – tentokrát 
zaměřené na prostorová specifika společného bydlení, resp. tzv. cohousingu. Časopis 
Sociální služby opět přináší i řadu dalších článků a pro oblast poskytování sociálních služeb 
relevantních informací. 
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 
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