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Rozhovor s ministrem zdravotnictví L. Hegerem
Ing. Renata Kainráthová: Zájezd do Welsu
Z. Kašpárek, Mgr. M. Kocábová: Týden sociálních služeb ČR
Ing. Kateřina Endrštová: „Šastné stáří“ už zná své vítěze
Z. Kašpárek, Mgr. M. Kocábová: Tábor hostil II. Výroční kongres poskytovatelů soc. služeb
PaedDr. Dušan Mikulec: Poskytovanie soc. služieb pre udí s mentálnym postihnutím na
Slovensku
Ing. Jiří Horecký, MBA, Mgr. Marcela Vítová: Do České republiky přichází E-Qalin
MUDr. Marie Svatošová: Hospic a jeho místo ve společnosti
PhDr. Karolína Friedlová: Vibrační stimulace a nástavbové prvky v konceptu Bazální stimulace
Mgr. Martin Ježek: Začleňování lidí s mentálním postižením do společnosti
Mgr. Pavel Duba: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením
Názory, ohlasy…: Chceme prodávat naše výrobky

Z domácího tisku
Důchodové systémy ve světě. / GOLA, Petr
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. Roč. 13, č. 10 (2010), s. 37-38.
Zapojení soukromého sektoru do povinného důchodového systému. Výše tzv. náhradového poměru u státních penzí. Význam
dobrovolného penzijního spoření. Přístupy
k výpočtu důchodu. Fungování třípilířového
penzijního systému.
Zvládání zdravotních nerovností. Jedna
z priorit Evropské unie. / HOLČÍK, Jan
In: Zdravotnictví v České republice. - Roč. 13,
č. 3 (2010), s. 86-90.: -lit.
Otázky vlivu sociálních a ekonomických faktorů na zdravotní rozdíly.
Je ohrožena kvalita a dostupnost sociálních služeb?
In: Rezidenční péče. - Roč. 6, č. 3 (2010),
s. 6-9.:obr.
Jak se vybrané kraje staví k budoucnosti
sociálních služeb a jak se vypořádají s rozpočtovými škrty v této oblasti.
Výcvik vodicích psů v organizaci. / HEJHALOVÁ, Ivana
In: Sociologický časopis/Czech Sociological
Review. - Roč. 46, č. 4 (2010), s. 569-592.: -lit.
Činnost „Střediska výcviku vodicích psů“.
Zapojení zvířat do sociologických výzkumů.

Pojednání o „instituci vodicího psa“. Výzkum vztahu lidí a zvířat, soužití lidí a zvířecích společníků.
Standardizace nutriční péče v domovech
pro seniory. / STARNOVSKÁ, Tamara
In: Rezidenční péče. - Roč. 6, č. 3 (2010), s. 20.
Cíle a realizace programu „Standardizace
nutriční péče v domovech pro seniory“.
Mobilita seniorů a dostupnost ve městě.
Evropská unie, demografické a sociální
změny. / SCHMEIDLER, Karel
In: Veřejná správa. - č. 18 (2010), příl. s. 1-3.: -lit.
Sociodemografické změny v EU. Důsledky
demografických změn. Proces stárnutí společnosti. Problematika mobility starších lidí.
Analýza chudoby na Slovensku založená na
koncepte relatívnej deprivácie. /ŽELINSKÝ,
Tomáš
In: Politická ekonomie. - Roč. 58, č. 4 (2010),
s. 542-565.:obr.,tab.,-lit.
Výskyt chudoby na Slovensku. Odhad chudoby na základě indexu blahobytu.
Jak vysoká je hodinová mzda v EU? / GOLA,
Petr
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. Roč. 13, č. 9 (2010), s. 42-43.:tab.
Porovnání výše minimální mzdy v zemích EU
včetně údajů o posledních změnách. V ČR se
minimální mzda nezměnila od roku 2007.
Zvyšuje minimální mzda nezaměstnanost?

Osvědčení „Bezpečný podnik“ získalo letos celkem 12 podniků, z toho 3 již počtvrté.
19. 10. 2010 je z rukou ministra Jaromíra Drábka a generálního inspektora SÚIP Rudolfa Hahna převzaly tyto společnosti: SYNER, s. r. o., Eiffage Construction Česká republika, s. r. o.,
BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s. r. o., PREdistribuce, a. s., Pražská energetika, a. s., Alpiq
Generation (CZ), s. r. o., Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., KOMAS, spol. s r. o., ČEZ, a. s.,
ČEZ Distribuční služby, s. r. o., HOLLANDIA Karlovy Vary, a. s., a Elektrárna Chvaletice a. s.
V letošním roce se může platným osvědčením vykázat celkem 62 podniků.
Při stejné příležitosti byly předány rovněž ceny za umístění na prvních třech místech
v programu „Správná praxe“ podnikům, které se zapojily do národního kola programu
v rámci Evropské kampaně za bezpečnost práce při údržbě, a to BIS Czech, s. r. o., Pardubice, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín a KOVOKON Popovice, s. r. o.
Zdroj: MPSV

32

FÓRUM sociální politiky 6/2010

Ze zahraničního tisku
Elderly bias, new social risks and social
spending: change and timing in eight programmes across four worlds of welfare,
1980-2003. [Stárnutí, nová sociální rizika
a sociální výdaje: změny v osmi programech, 1980-2003.] / TEPE, Markus - VANHUYSSE, Pieter
In: Journal of European Social Policy. - Roč.
20, č. 3 (2010), s. 217-234.:obr.,tab.,-lit.
Dva hlavní trendy v bohatých sociálních
státech v posledním desetiletí - stárnutí
populace a nová sociální rizika daná deindustrializací. Výzkum, jak tyto trendy
ovlivnily sociální výdaje.
Who cares? assessing generosity and gender equality in parental leave policy
designs in 21 countries. [Kdo pečuje?
posouzení štědrosti a gender rovnosti
v návrzích politiky týkající se rodičovské
dovolené v 21 zemích.] / RAY, Rebecca GORNICK, Janet C. - SCHMITT, John
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 20,
č. 3 (2010), s. 196-216.:obr.,tab.,-lit.
Úvahy o vyrovnání rolí v rodině. Snaha
o vytvoření tzv. „earner-carer model“, ve
kterém se matky i otcové spravedlivě podílejí jak na placené práci, tak na neplacené
péči o dítě. Státní nástroje na umožnění
společné péče o dítě.
The Social Quality of National Employment
Policies Put to the Test. [Testování sociální
kvality národních politik zaměstnanosti.] /
KLOSSE, Saskia
In: The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Roč. 26, č. 3 (2010), s. 331-345.
Hodnocení sociální dimenze evropské
a národních politik zaměstnanosti ve vztahu k osobám se zdravotním handicapem.
Poznatky z projektu MISSOC.
From universalism to selectivism: the ideational turn of the anti-poverty policies in
Finland. [Od univerzálnosti k selektivitě:
obrat v politice zaměřené na potírání chudoby ve Finsku.] / KUIVALAINEN, Susan NIEMELÄ, Mikko
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 20,
č. 3 (2010), s. 263-276.: -lit.
Princip sociální politiky severských sociálních států (univerzálnost); politika na potírání chudoby není speciálním cílem jejich
sociální politiky. Reforma finského systému
sociální politiky. Popis přechodu od principu „univerzálnosti“ k principu „selektivnosti“.
Will only an earthquake shake up economics? [Zatřese ekonomikou pouze zemětřesení?] / SCHETTKAT, Ronald
In: International Labour Review. - Roč. 149,
č. 2 (2010), s. 185-207.:obr., -lit.
Teoreticky laděný článek se zabývá makroekonomickými problémy trhu práce. Problematika nezaměstnanosti v kontextu „teorie
přirozené míry“ a „teorie volného trhu“.
Makroekonomická role fiskální a monetární
politiky.

