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Informačni servis čtenářům
řit dynamizující podmínky pro rozvoj sociálních služeb v jednotlivých regionech.
V této části autorka věnuje pozornost
rovněž výzkumu sociální ekonomiky. Velmi
přehledně zde sumarizuje základní principy
jednotlivých subjektů sociální ekonomiky
a vymezuje ekonomická a sociální hlediska
realizovaných aktivit. V této souvislosti zdůrazňuje význam realizace sociální politiky
na místní úrovni a hodnotí přístupy Evropské unie k této oblasti. Velmi zajímavé
údaje jsou obsaženy v porovnání úrovně
zaměstnanosti v sociální ekonomice ve
vybraných evropských zemích, bohužel
však nejsou doplněny alespoň o dílčí odhady charakteristik v České republice.
Pátá kapitola je věnována situaci v České
republice. Autorka v této části specifikuje
podmínky vzniku jednotlivých subjektů
sociální ekonomiky a na číselných údajích
dokumentuje její dynamický vývoj. Přitom
velmi správně upozorňuje na rizika prosté-

ho hodnocení bez znalosti rozsahu konkrétních realizovaných aktivit. Značnou pozornost věnuje rovněž charakteristice tradic
dobrovolnictví a družstevnictví v naší zemi
a podrobnému zhodnocení podmínek pro
rozvoj sociální ekonomiky po r. 1989.
O nejednotnosti přístupu k sociální ekonomice v naší zemi svědčí mj. přístupy vybraných českých autorů k jeho vymezení.
V závěrečné části knihy se autorka
zamýšlí nad společnými rysy sociální ekonomiky a občanské společnosti, které
nachází v jejich zaměření na rozvoj místních aktivit. S tímto názorem se lze ztotožnit. Je však třeba vzít v úvahu, že v současné době zůstává limitujícím faktorem jejich
rozvoje úroveň dopravní obslužnosti, která
je i jedním z významných faktorů ovlivňujících sociální začleňování ohrožených skupin obyvatelstva.
Kniha je doplněna bohatou přílohovou
částí, v níž autorka věnuje pozornost mj.

otázkám zaměstnanosti handicapovaných
skupin obyvatelstva a jejich možnému
zapojení do sociální ekonomiky. Velmi cenným podkladem jsou rovněž závěry z první
konference k problematice sociální ekonomiky, která se uskutečnila v Praze v r. 2002,
a všeobecná deklarace o dobrovolnictví.
Ocenit rovněž zasluhuje bohatý slovník
všech pojmů vážících se k problematice
sociální ekonomiky.
Publikace představuje završení dosavadní bohaté publikační a pedagogické činnosti autorky. Její práce vyvolávají široký
zájem odborné veřejnosti, o čemž svědčí
značný ohlas jejích prací jak v domácích,
tak i v zahraničních časopisech a vědeckých
sbornících, ale i na internetu.
Knihu vydalo akademické nakladatelství
CERM v r. 2006.
Ladislav Průša
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Seminář o podpoře rodin s dětmi
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
pořádal 19. dubna 2007 seminář na téma
role jednotlivých subsystémů sociální
ochrany v podpoře rodin s dětmi. Inspirací
mu byly některé příspěvky, přednesené na
konferenci o rodině a rodinné politice organizované MPSV, která se konala v listopadu
2006 pod názvem „Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem
přátelským k rodině?“. Cílem semináře
bylo vytvořit prostor pro diskusi o významu, problémech a vzájemných vazbách
relevantních systémů sociální ochrany dávkového, sociálních služeb, daňového,
případně důchodového zabezpečení.
Semináře se zúčastnili představitelé akademické sféry, resortního výzkumu a administrativy. Úvodem byly předneseny 4 referáty. Náměstkyně ministra financí D. Tezziová představila vybrané pasáže reformy
veřejných financí a daňového systému,
které se týkají sociální oblasti. L. Reinosová
(MPSV) přiblížila záměry ministerstva
ohledně nové úpravy rodičovské dovolené

a podpory alternativních forem denní péče
o děti prostřednictvím pečovatelů -nerodinných příslušníků. S. Ettlerová (VÚPSV) na
základě empirických poznatků hovořila
o preferencích sociálních služeb či sociálních dávek a o postojích rodičů k finanční
pomoci obecně. Za omluveného čtvrtého
zvaného řečníka P. Víška (NCSS) přednesl
jeho základní myšlenky o vývoji rodinných
dávek moderátor jednání, ředitel VÚPSV
L. Průša.
Následující diskuse potvrdila nezbytnost
propojení všech systémů podporujících
rodinu v zájmu efektivity jejich celkového
působení na rodiny i z hlediska efektivity
vynakládání finančních prostředkků všech
participujících subjektů. Účastníci se kriticky
vyjadřovali k deficitu poznatků o vzájemném
podmiňování existujících rodinně-politických opatření a jejich dopadech na rodiny.
Jako další součást sociální ochrany, ovlivňující rodinné chování a život rodin, byly v diskusi připomenuty také politika zaměstnanosti a pracovní právo, zejména podmínky

a efektivita zavádění flexibilních pracovních
režimů. Diskutující potvrdili rovněž význam
harmonizace rodiny a zaměstnání.
Jednotlivé systémy přinášejí výhody různým sociálním skupinám, dávkový spíše
majetnějším, rodinné a sociální dávky rodinám nízkopříjmovým. Jako zcela zásadní
problém se ukázala skutečnost, že systémy
finanční a nemateriální pomoci rodinám
zasahují v souhrnu nejméně efektivně
střední třídy a že se tato situace nedá změnit dílčími úpravami stávajících politik, ale
je třeba hledat nové nástroje podpory rodin
středních vrstev. Měly by odpovídat specifickým potřebám, jako je vzdělávání dětí,
podpora talentů, otázky bezpečnosti.
Závěrem bylo připomenuto, že o těchto
otázkách je třeba dále diskutovat v co nejširším okruhu představitelů výzkumu
i praxe, zahrnujícím celé spektrum aktérů
od administrativy přes obce až po neziskové organizace.
Věra Kuchařová
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

„Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice“
Mezinárodní konference

Novinky
v knižním fondu ČISCO

Termín konání: 13.−14. září 2007
Pořadatel: Vysoká škola ekonomická
v Praze
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Místo konání: Vysoká škola ekonomická
v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Sekce E: Prosperita, produktivita, performance
Sekce F: Globální svět a logistika
Sekce G: Marketing a kvalita života
Sekce H: Pohled doktorandů a mladých
vědců na svět práce a kvalitu
života

Sekce A: Globální svět práce a kvalita života
Sekce B: Podnik a kvalita pracovního života
Sekce C: Sladění pracovního a osobního
života
Sekce D: Management - iniciátor získávání
a využití pracovního potenciálu
organizace

Organizátor:
M PARTNERS, s. r. o
Husitská 160/49
30 00 Praha 3
tel.: +420 222 101 941
fax: +420 222 101 942
e-mail: wwql@mpartners.cz
web: http://www.mpartners.cz
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