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Informační servis čtenářům
Veřejné politiky a jejich účinnost determinanty racionálnosti řízení
ve veřejném sektoru
tradiční seminář pořádaný
Ekonomicko-správní Fakultou MU
Místo konání: Šlapanice u Brna
Termín konání: 24.-25. 1. 2008
Webová stránka semináře:
http://bookmarks.econ.muni.cz/slapanice2008
Příspěvky ze semináře budou publikovány v recenzovaném sborníku anotací +
CD s příspěvky.
Kontaktní adresa:
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta
Lipová 41a, 602 00 Brno
e-mail: slapanice2008@econ.muni.cz,
tel: 549 49 7850 paní Lenka Jílková

Novinky
v knižním fondu ČICSO
The Situation of Third Country National
Street Children in Four European Cities.
Berlin, Edition Parabolis 2007. - 355 s. ISBN 978-3-88402-364-8.
Vydání a spotřeba domácností statistiky
rodinných účtů v 1. čtvrtletí 2007.
Praha, ČSÚ 2007. - 19 s.
The evolving world of work in the enlarged
EU. Progress and vulnerability. / Eyraud,
Francois [EDI] - Vaughan-Whitehead, Daniel [EDI] Geneva, ILO 2007. - 582 s.. - ISBN
978-92-2-119547-4.
Informační systém o průměrném výdělku.1. čtvrtletí 2007. Podnikatelská sféra.
Praha, MPSV 2007. - 76 s.
Zákon o zaměstnanosti. Přehled komentovaných novelizací od 1. 10. 2004 do 31. 5.
2007. / Bičáková, Olga
Praha, Linde 2007. - 206 s.. - ISBN 978-8086131-73-3.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.
Komentář. / Novotná, Věra - Burdová, Eva
Praha, Linde 2007. - 466 s.. - ISBN 978-80-86131-72-6.

Kvalitatívny prístup a metódy
vo vedách o človeku
VII. česko-slovenská konferencia s medzinárodnou účasou na téma:
Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore
Místo konání: Bratislava
Termín konání: 21.-22. ledna 2008
Program a aktuální informace o konferenci budou zveřejněny na internetových
stránkách katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UK
v Bratislavě.
Přihláška a další informace:
http://www.adiktologie.cz/articles/cz/102/
1053/VII.-cesko-slovenska-konferencia-smedzinarodnou-ucastou-Kvalitativnypristup-a-metody-vo-vedach-o-cloveku.html

Občanské sdružení SKOK zakončilo dvouletý projekt podpořený v rámci programu
Transition Facility z prostředků Evropské
unie, který byl zaměřen na monitorování
situace a ovlivnění konečné podoby zákona
o sociálních službách, a to vydáním publikace Od paragrafů k klidem. Přináší podrobný
rozbor situace v sociálních službách po přijetí nového zákona. Jednotlivé části analýzy
jsou zaměřeny na silné a slabé stránky nové
legislativní úpravy z pohledu poskytovatelů
a uživatelů s tím, že jsou současně předloženy návrhy na řešení problémových situací.
Při zpracovávání publikace bylo využito
několika informačních zdrojů. Jedním z nich
byl průzkum mezi poskytovateli sociálních
služeb a dotazníkové šetření zaměřené na
odbory sociálních služeb na krajských úřadech, obce s rozšířenou působností, Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Aktuální připomínky
k problematice zákona byly shromážděny
také na celostátní květnové konferenci
SKOK věnované problematice zákona
o sociálních službách.

Ze zahraničního tisku
New Labour´s Community of Rights: Welfare, Immigration and Asylum. [Komplex práv
uplatňovaných novou labouristickou vládou
v oblasti sociálního zabezpečení, imigrace
a poskytování azylu.] / MORRIS, Lydia
In: Journal of Social Policy. - Roč. 36, č. 1
(2007), s. 39-57.: -lit.
Social Report 2006. The National Report on
Social Conditions in Sweden. [Sociální zpráva 2006. Národní zpráva o sociálních podmínkách ve Švédsku.] / BITERMAN, Danuta
In: International Journal of Social Welfare. Roč.16, č. Suppl.1 (2007), s. 3-239.:tab., -lit.
Monotematické číslo: Národní zpráva
o sociálních podmínkách ve Švédsku.
The economic consequences of the welfare
state. [Ekonomické důsledky sociálního
státu.] / MARES, Isabela
In: International Social Security Review. Roč. 60, č. 2-3 (2007), s. 65-81.:tab., -lit.
Autorka prověřuje teoretický a empirický
výzkum o ekonomických důsledcích sociálního státu. Tento přehled ukazuje, že předpoklady negativního vztahu mezi vysokou
úrovní sociální ochrany a růstem nevycházejí z faktů.
Social Policy Digest Online. [Výběr z oblasti sociální politiky po síti.] / BENNETT, Fran
- JONES, Ken
In: Journal of Social Policy. - Roč. 36, č. 2
(2007), iii.
Informace o změnách v publikování pravidelné rubriky „Výběr zajímavostí z oblasti
sociální politiky“, obsah a struktura; možnosti využití.
Industrial Relations as a Source of Solidarity in Times of Welfare State Retrenchment.
[Industriální vztahy jako zdroj solidarity
v dobách ústupu od sociálního státu.]
/TRAMPUSCH, Christine
In: Journal of Social Policy. - Roč. 36, č. 2
(2007), s. 197-215.:tab., -lit.

Ukázalo se, že k nejdiskutovanějším
problémům patří financování služeb
a jejich efektivita. Mezi největší rizika patří
nedostatečná administrativní kapacita
pracovníků obecních úřadů III. typu
a posudkových lékařů k posouzení a kontrole příspěvku, stejně jako neexistence
příslušných metodik, kterými by se mohly
orgány veřejné správy při posuzování
a kontrole řídit. Bylo poukázáno také na
nevyvážené dotační řízení, které přispívá
k likvidaci některých, zejména terénních
druhů služeb. Znovu byla otevřena otázka
poukázek či šeků, protože ve většině případů nejsou peníze využívány na nákup
služeb. Zcela zásadním krokem do
budoucna bude, aby na rozpouštění ústavů navázala zvýšená podpora služeb
přímo v terénu, jinak je transformace
sociálních služeb nemožná.
Brožura je k dispozici v tištěné podobě.
Kontakt: skok@cbox.cz; v elektronické
formě je přístupná na internetových
stránkách www.skok.biz.
Restrukturalizace sociálního státu, industriální vztahy a kolektivní vyjednávání.
Social protection in the European Union.
[Sociální ochrana v Evropské unii.] /
PETRÁŠOVÁ, Alexandra
In: Statistics in focus. - č. 99 (2007), s. 111.:obr., tab.
Výdaje na sociální ochranu v zemích EU
v r. 2004.
Social security in a globalizing world.
[Sociální zabezpečení v globalizujícím se
světě.] /KANNAN, K. P.
In: International Social Security Review. Roč. 60, č. 2-3 (2007), s. 19-37.:tab., -lit.
Zdůvodnění rozšíření konceptu a pokrytí
sociálního zabezpečení, zejména v rozvojových zemích
The role of tax-financed social security.
[Úloha sociálního zabezpečení financovaného z daní.] / BARRIENTOS, Armando
In: International Social Security Review. Roč. 60, č. 2-3 (2007), s. 99-117.:tab., -lit.
Článek poskytuje přehodnocení úlohy sociálního zabezpečení financovaného z daní.
mezinárodní
Dynamic social security: A framework for
directing change and extending coverage.
[Dynamické sociální zabezpečení: Rámec
pro řízenou změnu a rozšíření pokrytí pojištění.] / McKINNON, Roddy
In: International Social Security Review. Roč. 60, č. 2-3 (2007), s. 149-168.: -lit.
Zamyšlení nad cestou vývoje organizací
sociálního zabezpečení, které jsou v kontextu globalizace a stárnutí společnosti vystaveny rostoucímu tlaku na další a rychlejší
přizpůsobení.
The transition of women and men from
work to retirement. [Přechod žen a mužů
z práce do důchodu.] / ROMANS, Fabrice
In: Statistics in focus. - č. 97 (2007), s. 17.:obr., tab.
Oficiální a skutečný věk odchodu do důchodu, údaje za rok 2005.
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