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Informační servis čtenářům
Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2010. - 107 s. - ISBN 978-80-86729-54-1.
Informační systém o průměrném výdělku.
4. čtvrtletí 2009. Nepodnikatelská sféra.
Praha, MPSV 2010. - 60 s.
Informační systém o průměrném výdělku.
4. čtvrtletí 2009. Podnikatelská sféra.
Praha, MPSV 2010. - 74 s.
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 24. / Horáková, Milada - Macounová,
Ivana
Praha, VÚPSV 2010. - 61 s.- ISBN 978-807416-054-7.
Analýza příjemců vybraných dávek sociální
péče osobám se zdravotním postižením
(oblast mobility). /Galetová, Zdeňka a kol.
Praha, VÚPSV, v. v. i., 2009. 117 s., lit., obr.,
tab., příl. - ISBN 978-80-7416-046-2.

Z domácího tisku
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok
2009. Zúčtování při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti. /
JANECKÁ, Zdenka
In: Národní pojištění. - Roč. 41, č. 4 (2010),
s. 5-10.:tab., -lit.
Vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění. / HÁLEK, Jiří
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. Roč. 13, č. 4 (2010), s. 10-12.
Analýza jednotlivých plnění (ne)zahrnovaných do vyměřovacího základu zaměstnance v právních podmínkách r. 2010 včetně
začlenění změn platných od 1. ledna 2010.
Anglický systém sociální péče. / HANZL,
Vladimír
In: Rezidenční péče. - Roč. 6, č. 1 (2010),
s. 16-17.:obr.
Anglický systém sociální péče. Zákon
o zdravotní a sociální péči („The Health and
Social Care Act“) z roku 2008 zřídil jediného
regulátora zdravotní a sociální péče („Care
Quality Commision“). Typy sociálních služeb pro dospělé: pečovatelské domovy
(s ošetřovatelskou péčí, bez ošetřovatelské
péče), domácí péče (péče ve vlastním
domově), ošetřovatelské agentury, „adult
placement schemes“, specializované služby (pečovatelské domovy, denní centra se
zaměřením na určité skupiny nemoci, na
určité etnické skupiny). U „Adult placement
schemes“ (APS) jde o umís ování dospělých lidí do pěstounských rodin. Postup při
APS (nutnost nalezení vhodného klienta
a vhodného pečovatele). Různé formy APS.
Postup při žádosti o poskytování sociálních
služeb. Financování sociálních služeb.
Výdaje na příspěvek na péči dosáhly v roce
2009 téměř 18,7 miliardy Kč.
In: Práce a sociální politika. - Roč. 7, č. 12
(2010), s. 2.:tab.
MPSV v r. 2009 vyplatilo prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností každý měsíc
288–295 tis. příspěvků na péči. Příjemci
státního příspěvku si za celý rok rozdělili
téměř 18,7 mld. Kč, což je asi o 450 mil. Kč
více než v r. 2008.

Vyšel nový pražský adresář služeb pro
seniory.
In: MŮŽEŠ. - č. 3 (2010), s. 5.
Centrum sociálních služeb Praha vydalo
nový Adresář služeb pro seniory 2010.
V adresáři jsou uvedeny služby, které jsou
poskytovány na území hlavního města
Prahy pro obyvatele Prahy v seniorském
věku. Uspořádání služeb podle umístění
a podle zaměření.
Reprodukce nebo intimita?
In: Sociální studia. - Roč. 6, č. 4 (2009), s. 7-134.
Monotematické číslo časopisu zaměřené na
českou sociologii rodiny. Informace o konání konference s názvem „Reprodukce, nebo
Intimita?“ (Fakulta sociálních studií MU
Brno, podzim 2008). Všechny články časopisu se věnují proměně rodiny a proměně
intimních vztahů posledních desetiletí. Výzkum reprodukce v širším slova smyslu;
reprodukce biologická, reprodukce sociální
(přenos různých druhů kapitálů z rodičů na
děti). Výzkum „intimity“; zkoumání nových
vzorců intimity. Výzkum vztahů mezi reprodukcí a intimitou.
Kde platí občané nejnižší a kde nejvyšší
daň z příjmu? / GOLA, Petr
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. Roč. 13, č. 4 (2010), s. 41-42.:tab.
Údaje o výši zdanění u podprůměrné mzdy (ve
výši 67 % průměrné mzdy), průměrné mzdy
a nadprůměrné mzdy (ve výši 133 % a 167 %)
v členských zemích OECD za rok 2008.
Zaměstnávání zahraničních občanů na
území České republiky. / BOUŠKOVÁ, Petra
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč. 13, č. 4 (2010), s. 1-7.
K výkladu zákona č. 435/2004 Sb., který se
týká podmínek pro zaměstnávání občanů
EU, Evropského hospodářského prostoru
a Švýcarska a pro zaměstnávání ostatních
cizinců z tzv. třetích zemí.
Státní politika zaměstnanosti v právním
kontextu roku 2010. / BIČÁKOVÁ, Olga
In: Právo pro podnikání a zaměstnání. Roč. 19, č. 3 (2010), s. 8-15.
Zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.
Zprostředkování zaměstnání úřady práce.
Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Povinnosti zaměstnavatelů. Podpora
v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Zprostředkování zaměstnání agenturami
práce. Zprostředkování zaměstnání formou
dočasného přidělení k výkonu práce pro jinou
právnickou nebo fyzickou osobu. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pracovní rehabilitace. Chráněná pracovní místa.
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob
s postižením. Zaměstnávání zaměstnanců ze
zahraničí. Aktivní politika zaměstnanosti opatření a nástroje. Cílené programy k řešení
zaměstnanosti. Kontrolní činnost.
Přechod do dospělosti dlouhodobě nezaměstnaných absolventů učebních oborů
z Brna a okolí. / HAVLÍKOVÁ, Jana
In: Sociologický časopis/Czech Sociological
Review. - Roč. 46, č. 1 (2010), s. 73-99.: obr.,
tab.,-lit.

Novou koncepci rozvoje systému
zdravotních a sociálních služeb se zaměřením na dlouhodobou péči a péči o seniory a zdravotně postižené v jejich domácím přirozeném prostředí připravuje
mezirezortní skupina odborníků. MPSV
tak zareagovalo na stárnutí populace,
nejednotný model dlouhodobé péče,
nárůst výdajů, různou kvalitu služeb pro
staré a zdravotně handicapované lidi
a nedostupnost zejména terénních a specializovaných služeb pro seniory v některých regionech. Nový model by měl vést
k vyšší provázanosti zdravotní a sociální
péče a sjednotit zdravotní a sociální služby ústavní, ambulantní i poskytované
v domácnostech. Podle odhadů by v roce
2020 mělo v ČR být 2,35 milionu obyvatel
starších 65 let, z nichž zhruba 16 % bude
potřebovat nějaký typ zdravotní a sociální péče.
Zdroj: MPSV
Vhled do životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů, a to z perspektivy
jejich přechodu do dospělosti. Výzkum
nezaměstnanosti absolventů z širšího kontextu (za pomoci teorie životního běhu).
Přechod do dospělosti a jeho proměny. Význam zaměstnání pro přechod do dospělosti. V tabulce uveden vývoj nezaměstnanosti
absolventů v ČR v období 1998–2009
v závislosti na stupni vzdělání (od vyučených až po vysokoškoláky). Výsledky výzkumu přechodu do dospělosti dlouhodobě
nezaměstnaných absolventů z Brna a okolí,
kteří ukončili své vzdělání převážně získáním výučního listu.
Segmentace českých domácností a orientační prognóza počtu domácností ve vybraných právních formách bydlení a typech
zástavby do roku 2020. / SUNEGA, Petr LUX, Martin
In: Sociologický časopis/Czech Sociological
Review. - Roč. 46, č. 1 (2010), s. 3-41.:tab., lit.
Výzkum vztahu mezi sociálně-ekonomickým statusem domácnosti a charakterem
užívaného bydlení. Teoretická východiska
segmentace domácností v závislosti na
úrovni bydlení. Klasifikace používané
v zahraničí. Popis metodologických postupů použitých pro segmentaci domácností
v českém prostředí.
V květnu vyšla ve Velké Británii v Policy Press publikace „Reinventing social
security worldwide: Back to essentials“,
jejímž autorem je Vladimír Rys, odborník
na oblast sociálního zabezpečení, bývalý
dlouhodobý řídící pracovník ISSA, žijící
a působící v Ženevě. S některými jeho
myšlenkami a závěry jsme čtenáře seznámili už počátkem roku 2008, kdy autor na
přípravě publikace s tehdy zamýšleným
názvem „Social security and its societal
environment“ už pracoval. Recenzi na ni
přineseme v některém v příštích čísel.
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