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Pečovatelská služba v roce 2010 - reportáž
Rozhovor s JUDr. Otakarem Motejlem
Jaroslav Winter: Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase
PhDr. Dagmar Krutilová: Profesní rozvoj zaměstnanců
Ing. Pavel Sladký: Máme zájem o EN ISO 9001
Mgr. Stanislava Makovcová: Úmluva OSN o právech osob se ZP
JUDr. Pavel Čámský: Novela zákona o sociálních službách II.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, není příjemce příspěvku na péči
(PP) z hlediska nároku na PP nijak omezen
ve výdělečné činnosti. Výdělečná činnost
nemůže být důvodem k odebrání PP.
Zásadní legislativní změna. Sociální služby.
/ RYCHLIK, Daniel
In: Veřejná správa. - č. 21 (2009), s. 16-17.:obr.
Sociální práce a sociální služby (SS) ve
vztahu k veřejné správě jako zadavateli služeb veřejného zájmu. Historie sociální
práce a SS v ČR. Legislativní zajištění SS.
Význam přijetí zákona č.108/2006 Sb., o SS.
Základní filozofie nového zákona o SS.
Změna postavení „opečovávané“ osoby
v „zákazníka“. Zákon o SS poskytl nástroje
zavádění, řízení a dosahování kvality SS.
Požadavek nezbytné kvality SS. Zavedení,
úkoly a význam inspekce kvality SS.
Služby sociální péče pro seniory a potenciál jejich rozvoje. / PRUDKÁ, Šárka
In: Veřejná správa. - č. 22 (2009), s. 12-13.:obr.
Nepříznivý demografický vývoj v ČR. Demografický vývoj v Moravskoslezském kraji.
Sociálně demografická struktura města
Havířova. Sociální služby města Havířova.
Péče o seniory v Havířově. Prognóza vývoje
sociálních služeb pro seniory v Havířově.
Nové formy financování sociálních služeb
(PPP - Public Private Partneship).
Náhradní mateřství je velmi diskutovaným
problémem. / SMOLÍKOVÁ, Kateřina
In: Právo a rodina. - Roč. 11, č. 11 (2009),
s. 15-19.: -lit.
Informace o kulatém stole k problematice
institutu „náhradní matky“, který se konal
z iniciativy ministryně spravedlnosti

a ministryně zdravotnictví 2. 9. 2009. Institut
matky hostitelky či „surogačního mateřství“. Úpravy v zahraničí. Stav v České
republice. Zdravotní předpoklady. Časové
fáze. Otázky spojené s náhradním mateřstvím. Britská úprava.
Jak moc bude zima krutá vůči bezdomovcům ve městech? / RYŠAVÝ, Ivan
In: Moderní obec. - Roč. 15, č. 10 (2009),
s. 6-7.:obr.
Rozhovor se sociálními pracovníky občanského sdružení Naděje o situaci bezdomovců. Činnost občanského sdružení Naděje.
Budování Azylových domů Naděje. Typologie a struktura bezdomovců. Příčiny bezdomovectví. Přehled poskytovaných služeb.
Nutnost pomoci těm, kteří chtějí, aby jim
bylo pomoženo.

Ze zahraničního tisku
„Citizens as consumers“: A discussion of
new emergent forms of marginalisation
in the Nordic welfare states. [„Občané
jako spotřebitelé“: Diskuse o nově vznikajících formách marginalizace v severských sociálních státech.] / HOHNEN,
Pernille - HJORT, Torbjőrn
In: European Journal of Social Security. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 271-290.: -lit.
Severský sociální stát byl tradičně spojován s principy univerzalismu, vysokým
stupněm kolektivní sociální redistribuce
a zahrnujícím státem. V posledních
letech však lze pozorovat tendenci k tržněji orientovanému sociálnímu státu. Na
základě empirických dat příspěvek diskutuje možné důsledky zvýšené individuali-

MPSV vyhlásilo výzvu č. 56 pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně
vyloučených skupin na trh práce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Cílem je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených a odstraňování bariér, které jim znesnadňují rovnocenný
vstup a udržení na trhu práce. MPSV očekává návrhy projektů regionální i nadregionální povahy týkající se např. těchto aktivit: poradenské služby, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikační kursy, vytváření pracovních míst na zkoušku, umisování znevýhodněných osob na existující pracovní místa nebo tvorba nových pracovních míst. Dotace může činit 0,5–6 mil. Kč, maximální doba trvání projektu je 24 měsíců, lhůta na realizaci vyprší 31. 3. 2013.
Termín pro doručení podkladů: do 31. března 2010
Podrobnější informace na: www.esfcr.cz.
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zace sociálního zabezpečení pro různé
skupiny obyvatel s nízkými a středními
příjmy.
Net expenditure on social protection
benefits. [Čisté výdaje na dávky sociální
ochrany.] /MATTONETTI, Maria Liviana
In: Statistics in focus. - č. 102 (2009), s. 1-7.:obr.
Pilotní studie ukazuje, že ekvivalent více
než čtvrtiny HDP EU byl vynaložen na
dávky sociální ochrany, ale v důsledku
zdanění některých dávek a placení sociálních příspěvků do veřejných rozpočtů
jsou čisté výdaje nižší.
Gender Differences Among New Claimants of Incapacity Benefit. [Genderové
rozdíly u nových žadatelů o invalidní
důchod.] / KEMP, A.Kemp - DAVIDSON,
Jacqueline
In: Journal of Social Policy. - Roč. 38, č. 4
(2009), s. 589-606.:tab., -lit.
Výsledky šetření mapujícího genderové
a osobní charakteristiky žadatelů o invalidní důchod v Británii. Studie také zkoumá dřívější pracovní kariéru, zdravotní
stav a podmínky přechodu této skupiny
osob ze zaměstnání do invalidního
důchodu.
Social Work and Managed Care. [Sociální práce a systém řízené zdravotní péče.]
/ACKER, Gila M. - LAWRENCE, Dorothea
In: Journal of Social Work. - Roč. 9, č. 3
(2009), s. 269-283.:tab., -lit.
Analýza výsledků dotazníkového šetření
mezi americkými sociálními pracovníky,
kteří se starají o duševně nemocné ve
zdravotnických zařízeních uplatňujících
režim řízené péče.
Hybrid inclusion - the new consumerism
of Danish welfare services. [Hybridní
začleňování - nový konzumerismus dánských sociálních služeb.] / HOJLUND,
Holger
In: Journal of European Social Policy. Roč.19, č. 5 (2009), s. 421-431.:tab., -lit.
V poslední dekádě proběhly v Dánsku fundamentální změny, pokud jde o sociální
struktury. K těmto změnám došlo v sektoru sociální péče a zdravotnictví, kde byly
reformovány rozhodovací struktury, které
se staly více spotřebitelsky orientovanými. Článek speciálně zkoumá služby péče
o seniory, aby zjistil, jak změny v rozhodovací sféře změnily struktury začleňovaní.
„It Didn´t Always Work“: Low-Income
Children´s Experiences of Changes in
Mothers´ Working Patterns in the UK.
[„Vždy to tak nefungovalo“: Zkušenosti
chudých dětí se změnami pracovních
vzorců matek ve Spojeném království.] /
RIDGE, Tess
In: Social Policy and Society. - Roč. 8, č. 4
(2009), s. 503-513.: -lit.
Výsledky dlouhodobé studie mapující
zkušenosti dětí z nízkopříjmových, často
neúplných, rodin, jejichž matky začaly
vykonávat placenou práci. Dopady období zaměstnání a přechodu ze zaměstnání
do nezaměstnanosti na rodinný život.

