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Informační servis čtenářům
Certifikáty „Bezpečný podnik“ předány, vítězové SMS soutěže oceněni
21. října 2008 předali státní tajemník a náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr
Šimerka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Kaiserštejnském paláci v Praze certifikáty „Bezpečný podnik“ zástupcům devíti firem, které splnily
požadavky tohoto programu. Čtyři z nich osvědčení získaly podruhé, tři potřetí a dvě
dokonce již počtvrté.
Dvojnásobní držitelé: ČEZ, a. s. - JE Temelín, ČZ, a. s., ČZ Strojírna, s. r. o., ČZ Řetězy, s. r. o.
Trojnásobní držitelé: OHL ŽS, a. s., EUROMONT GROUP, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s.
Čtyřnásobní držitelé: Nestlé Česko, s. r. o., závod SFINX, ČEZ, a. s. - JE Dukovany
Vítězi SMS soutěže Hitparáda sloganů, vyhlášené Výzkumným ústavem bezpečnosti
práce, v. v. i., se stali:
I. kategorie: 6 −10 let: 1. Tereza Pekárková, Základní škola Hlohovec
Slogan: Práce a baví, chraň však svoje zdraví. Hezky se vždy otužuj a bezpečnost dodržuj!
II. kategorie: 11−14 let: Alena Koubová, Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
Slogan: Opatrnost při práci, neštěstí se vytrácí.
III. kategorie: 15−20 let:
1. místo: Ondřej Vacek, Základní škola Jiráskova Vysoké Mýto
Slogan: Bezpečnost při práci - investice, co se vždy vyplácí!

Novinky
v knižním fondu ČICSO
Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. / Nedělníková, Dana [EDI]
Ostrava, Ostravská univerzita 2008. - 200 s.
Profesní dovednosti terénních sociálních
pracovníků. Sborník studijních textů pro
terénní sociální pracovníky. / Janoušková,
Klára [EDI] - Nedělníková, Dana [EDI]
Ostrava, Ostravská univerzita 2008. - 401 s.
- ISBN 978-80-7368-504-1.
Profesní dovednosti terénních pracovníků.
Sborník studijních textů pro terénní pracovníky. /Janoušková, Klára [EDI] - Nedělníková, Dana [EDI]
Ostrava, Ostravská univerzita 2008. - 549 s.
- ISBN 978-80-7368-503-4.
Analýza vzdělávacích potřeb terénních pracovníků. / Janoušková, Klára - Kvasnička,
Radim
Ostrava, Ostravská univerzita 2008. - 40 s. ISBN 978-80-7368-508-9.
Lokální strategie integrace cizinců v ČR I. /
Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert
Praha, VÚPSV 2008. - 74 s.. - ISBN 978-807416-006-6.
Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro
ILO. / Soukup, Tomáš a kol.
Praha, VÚPSV 2008. - 107 s. - ISBN 978-807416-005-9.
International labour migration in the Czech
Republic. Bulletin No. 21. / Horáková, Milada - Macounová, Ivana
Praha, RILSA 2008. - 60 s. - ISBN 978-804716-008-0.
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin
č. 21. / Horáková, Milada - Macounová, Ivana
Praha, VÚPSV 2008. - 60 s. - ISBN 978-807416-007-3.
Statistická ročenka 2007 z oblasti důchodového pojištění.
Praha, ČSSZ 2008. - 123 s. - ISBN 978-8087039-11-3.
Fiskální politika, fiskální pravidla a jejich
postavení v systému národního hospodářství. /Prušvic, David
Praha, Národohospodářský ústav Josefa
Hlávky 2008. - 129 s. - ISBN 80-86729-43-5.
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Vliv proměn institucionálního rámce EU na
konkurenceschopnost české ekonomiky.
/Klvačová, Eva
Praha, Národohospodářský ústav Josefa
Hlávky 2008. - 181 s. - ISBN 80-86729-42-7.
Budoucnost zdraví a zdravotnictví. / Drbal,
Ctibor
Praha, Národohospodářský ústav Josefa
Hlávky 2008. - 65 s. - ISBN 80-86729-39-7.
Financování veřejných služeb pro obyvatelstvo a zdroje pro jeho krytí. Vývoj a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. /
Vavrejnová, Marie
Praha, Národohospodářský ústav Josefa
Hlávky 2008. - 77 s. - ISBN 80-86729-44-3.

Z domácího tisku
Zamyšlení nad mezinárodní komparací
důchodových systémů. / ŠTĚPÁNEK, Martin
In: Národní pojištění. - Roč. 39, č. 10 (2008),
s. 3-4.:obr.
Stručná informace o historických kořenech
a vývoji důchodových systémů. Problém
mezinárodního srovnání. Vybrané zdroje
mezinárodních srovnání. Zkušenosti z provádění důchodových reforem.
Význam jednoho kalendářního dne ve zdravotním pojištění v příkladech. / DANĚK,
Antonín
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. Roč. 11, č. 9 (2008), s. 8-10.
Rozhodná období pro placení pojistného pro
různé kategorie pojištěnců jsou vysvětlena
na příkladech.
Nemocenské ve vybraných státech EU. /
GOLA, Petr
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč. 11, č. 10 (2008), s. 20-21.
Výše nemocenských dávek, doba poskytování a účast zaměstnavatelů v následujících
zemích: Belgie, Finsko, Francie, Lucembursko, Německo, Rakousko a Španělsko.
Uplatnění nároku na přídavek na dítě v EU (2.)
Zásada subsidiarity příslušnosti státu místa
obvyklého bydliště žadatele. / ČERNÁ, Iva
In: Právo a rodina. - Roč. 10, č. 9 (2008),
pokrač. s. 12-15.: -lit.
Problematika uplatňování nároku na dávky
státní sociální podpory, především přídavky

na děti, za situace, kdy osoba oprávněná,
případně jeden z rodičů oprávněného dítěte
pracují jako zaměstnanec nebo jako OSVČ
v jiném členském státě Evropského společenství, než je stát jejich obvyklého bydliště.
Změny zákona o pomoci v hmotné nouzi.
In: Práce a sociální politika. - Roč. 5, č. 9
(2008), s. 2.:obr.
PS schválila změny v systému poskytování
pomoci v hmotné nouzi, který by měl začít platit od 1. ledna 2009. Pravidla pro změny
v systému pomoci v hmotné nouzi. Výše příspěvku na živobytí a způsob výplaty této dávky.
Slabá místa vzdělávací praxe v sociálních
službách. / RYWIKOVÁ, Bohdana
In: Rezidenční péče. - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 4.:obr.
Novelizace zákona o sociálních službách
a problematika kvalifikace pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.

Ze zahraničního tisku
Social Policy Digest Online. [Výběr z oblasti
sociální politiky po síti.] / BENNETT, Fran JONES, Ken
In: Journal of Social Policy. - Roč. 37, č. 3
(2008), iii.
Informace o změnách v publikování pravidelné rubriky „Výběr zajímavostí z oblasti
sociální politiky“, která se od léta 2003 objevuje na internetu.
News and Cases. [Novinky a případy.] /
COUSINS, Mel
In: European Journal of Social Security. Roč. 10, č. 1 (2008), s. 75-95.: -lit.
Stálá rubrika přinášející přehled případů
řešených Evropským soudem pro lidská
práva a Evropským soudním dvorem
v období prosinec 2007 - únor 2008.
Notional defined contribution pensions with
public reserve funds in ageing economies:
An application to Japan. [Důchody s teoreticky stanoveným pojistným s veřejnými
rezervními fondy ve stárnoucích ekonomikách: Aplikace na Japonsko.] / LU, Bei MITCHELL, Olivia S. - PIGGOTT, John
In: International Social Security Review. Roč. 61, č. 4 (2008), s. 1-23.:obr.,tab.,-lit.
Between labour market and retirement pension - flexible transition as a new paradigm
for ageing societies? [Mezi trhem práce
a starobním důchodem - pružný přechod
jeko nový přístup pro stárnoucí společnosti?] / BREDT, Stephan
In: International Social Security Review. Roč. 61, č. 4 (2008), s. 95-112.: -lit.
Autor se snaží ukázat, že nabídnutí větší
možnosti volby ve věci odchodu do důchodu
a zrušení limitů nárůstu důchodu při současném zaměstnání může vytvořit přijatelnou
cestu k další důchodové reformě.
Labour Market Policy for „Active Ageing“ in
Europe: Expanding the Options for Retirement Transitions. [Politika na trhu práce za
„aktivní stárnutí“ v Evropě: rozšiřování možností volby při odcházení do důchodu.] /
HARTLAPP, Miriam - SCHMID, Günther
In: Journal of Social Policy. - Roč. 37, č. 3
(2008), s. 409-431.:tab., -lit.
Výklad pojmů „Aktivní stárnutí“ a „Přechodné pracovní trhy.“ Zaměstnanost starších
občanů v členských zemích Evropské unie.
Faktory, které ovlivňují rozhodování starší
populace, kdy odejít do důchodu.

