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Informačni servis čtenářům

Monitoring cílových skupin na regionálním trhu práce
V tomto roce byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) přizván ke
spolupráci na mezinárodním projektu „Target Group Monitoring - New Instruments in the Field of Regional Labour Market Monitoring“.
Monitoring trhu práce je ověřeným
a uznávaným způsobem, jak získat relevantní informace o fungování trhu práce
a situaci na něm. Vzhledem k tomu, že trh
práce je výrazně ovlivňován regionálními
charakteristikami a faktory, je zvýšená
pozornost věnována monitoringu trhu
práce v konkrétních regionech. Oproti
národním programům se regionální monitoring trhu práce opírá o konkrétní znalosti
specifik regionálních problémů a zainteresované složky v jednotlivých regionech
mohou nabídnout možnost rychlejšího
řešení integrace ohrožených sociálních skupin. Jde o to zachytit základní sociálně ekonomické charakteristiky determinující regionální pracovní trh a následně pak jednotlivé problematické skupiny, které se na místním trhu práce obtížně integrují.
Jedním z účelů projektu je přispět k posílení významu regionálního monitoringu
a k jeho dalšímu rozvoji nejen v jednotlivých národních státech, ale v rámci celé
Evropské unie, protože tímto způsobem získané aktuální a relevantní informace lze
využít k dalšímu rozhodování a zvyšování
efektivnosti a účinnosti řízení regionálních
trhů práce. Hlavní význam projektu spočívá
v přenosu informací a výměně zkušeností
mezi jednotlivými regiony.
Cílem projektu „Target Group Monitoring
- New Instruments in the Field of Regional
Labour Market Monitoring“ je vyvinout
koncept monitoringu určité cílové skupiny
na regionálním trhu práce, který bude
následně aplikován v příslušných evrop-

Recenze:

V součastné době byla ukončena úvodní
část - proběhla první mezinárodní konference a byly analyzovány existující koncepty pro regionální monitoring trhu práce se
zaměřením na určitou cílovou skupinu.
Koordinátor projektu IWAK vydal sborník
„Monitoring of Regional Labour Markets in
European States“, v němž jsou obsaženy
příspěvky o zkušenostech z obdobných projektů, o možnosti dalšího prohloubení tohoto konceptu a o významu sítí pro rozvoj
a realizaci monitoringu trhu práce na regionální úrovni.
V následující fázi se VÚPSV bude aktivně
podílet na vytváření konceptu pro Target
Group Monitoring. Všechny informace získané během realizace projektu budou shrnuty a podrobeny analýze. Současně bude
ověřováno, do jaké míry se pro určité typy
regionů nabízejí specifické varianty monitoringu. Získané informace budou diskutovány a zhodnoceny na druhé mezinárodní
konferenci Evropské sítě pro rozvoj regionálního monitoringu ve Frankfurtu nad
Mohanem v průběhu léta 2008.
Další informace:
„Target Group Monitoring - New Instruments in the
Field of Regional Labour Market Monitoring“ http://www.targetgroupmonitoring.net
European Network of Regional Labour Market Monitoring
http://www.regionallabourmarketmonitoring.net
IWAK - http://www.iwak-frankfurt.de

Jakub Musil
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Sociální ekonomika v evropském kontextu

Významné změny ve struktuře zaměstnanosti, které se v naší zemi odehrály
v posledních letech, vytvářejí spolu se značným technologickým a technickým pokrokem prostor pro rozvoj těch aktivit, které
jsou v odborné literatuře souhrnně označovány jako sociální ekonomika. Je zřejmé, že
tento vývoj bude pokračovat i v následujících letech, k čemuž může významným způsobem přispět i hodnocená kniha, která
představuje nejkomplexnější publikaci
věnující se danému tématu v naší republice.
Svoji knihu autorka, doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., rozdělila do šesti na sebe
logicky navazujících kapitol, které jsou dále
bohatě členěny. Pozitivně je nutno ocenit
skutečnost, že hlavní poznatky jsou na
závěr jednotlivých kapitol přehledně shrnuty.
První kapitola je věnována vymezení problematiky včetně definice základních cílů,
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ských regionech. Výsledky budou analyzovány a prezentovány. Projekt tak významně
přispěje k vzájemnému učení, zejména formou výměny zkušeností mezi účastníky
projektu i členy Evropské sítě pro podporu
monitoringu regionálního trhu práce (European Network for the Furthering of Regional Labour Market Monitoring).
Cílovou skupinou se tentokrát stali
migranti ve vybraných regionech. Výsledkem monitoringu mají být aktuální a relevantní informace o jejich postavení na
místním trhu práce, které by přispěly k podpoře jejich integrace.
Projekt byl iniciován hesenským ministerstvem práce a sociálních věcí a finančně
podpořen Evropskou komisí. Hlavním řešitelem mezinárodního projektu je Institut für
Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) při
Johann Wolfgang Göthe Universität Frankfurt am Main. Dalšími partnery jsou vedle
VÚPSV výzkumná organizace Translate
GmbH z Německa, nizozemská Actíva
a rakouská Paul Lazarsfeld Society for Social Research. Projekt probíhá v rámci Evropské sítě pro podporu monitoringu regionálního trhu práce, která sdružuje 80 organizací ze 17 evropských zemí. Sí slouží jako
platforma pro výměnu zkušeností, spolupráci a setkávání zainteresovaných aktérů.
Představení projektu proběhlo na mezinárodní konferenci „Target Group Monitoring - New Perspectives on Regional
Labour Market Monitoring“, kterou pořádal
Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur
(IWAK) ve Frankfurtu nad Mohanem.
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jejichž naplnění si autorka vytyčila. Po
podrobném prostudování celé knihy je
možno konstatovat, že představuje teoretický základ pro rozvoj nové vědecké disciplíny. Autorka při jejím zpracování vycházela
nejenom ze zahraničních zkušeností a materiálů, ale i z tradic v naší zemi a z očekávaných aktuálních potřeb naší společnosti.
Druhá kapitola je věnována vymezení
základních prvků sociální ekonomiky
a občanského sektoru. Autorka zde velmi
přesně vymezila základní teoretické principy sociální ekonomiky i typy jednotlivých
subjektů, které se v této oblasti vyskytují.
Plně souhlasím s jejím názorem, že přes
rozlišnost typů jednotlivých subjektů je
spojuje společný cíl, pro který jsou tyto
organizace zakládány. Z hlediska charakteristik občanského sektoru autorka velmi
přesně vymezila jeho cíl - dosažení a plnění
vytčených cílů definovaných jako poslání
organizace, nikoli dosažení zisku.

Ve třetí kapitole své knihy se autorka
zaměřila na sociální ekonomiku ve vybraných zemích Evropské unie. V rámci rozboru situace ve Francii, Itálii, Německu a Velké
Británii charakterizovala význam sociální
ekonomiky v těchto zemích, základní principy financování a organizace jednotlivých
aktivit a očekávané směry jejího dalšího
vývoje.
Čtvrtá kapitola je věnována evropským
aktivitám směřujícím k dalšímu rozvoji sociální ekonomiky. V této části autorka uvádí
příklady institucí z vybraných zemí zabývajících se problematikou sociální ekonomiky
a na konkrétních příkladech jednotlivých
subjektů orientovaných na poskytování
sociálních služeb nastiňuje možné směry
vývoje tohoto nástroje sociální politiky.
Tato část je pro naši zemi velmi cenná
zejména v souvislosti s tím, že počátkem
tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon
o sociálních službách, který by mohl vytvo-

