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Fórum rodinné politiky
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních
věcí připravuje první ročník Fóra rodinné politiky, které se bude konat ve
dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu v Plzni.
Cílem této velké mezinárodní akce je vyvolat a podpořit soustavnou otevřenou veřejnou debatu týkající se cílů a zaměření rodinné politiky v České republice. Politická reprezentace, státní správa, sociální partneři, vědecké instituce, neziskové organizace, reprezentanti krajů, měst a obcí, zástupci firem a podnikatelských subjektů a dalších aktérů aktivních v podpoře rodin budou v rámci workshopů představovat svou činnost, diskutovat možná opatření a případně se pokusí najít nové příležitosti a řešení pro výzvy
rodinné politiky, mezi něž zejména patří nízká porodnost, vysoká nestabilita rodin v ČR,
propad životní úrovně spojený se založením rodiny, změna struktury rodin apod.
První Fórum rodinné politiky se bude konat na přelomu srpna a září, v dalších letech
je plánováno vždy k Mezinárodnímu dni rodin, tedy k 15. květnu.
Svou účast přislíbil premiér ČR, pan Bohuslav Sobotka, četní poslanci a senátoři
a přední odborníci z oblasti demografie, sociologie, ekonomie, psychologie i pedagogiky či zástupci relevantních mezinárodních organizací (OECD, Evropská komise apod.).
Témata jednotlivých 20 workshopů a čtyř „politických“ panelů jsou vybrána tak, aby pokrývala celé spektrum aktuálních otázek rodinné politiky. Mezi tato témata patří například:
l „Patří dvouleté děti do mateřských školek?“
l „Nestabilita partnerských vztahů v současné společnosti“
l „Rodiny a bydlení: proč nemáme zákon, který všichni chtějí?“
l „Kdo zaplatí naše důchody?“
l „Je struktura výdajů v ČR na podporu rodin vyvážená?“
l „Tradiční rodina v 21. století“
Fóra rodinné politiky se bude moci zúčastnit až 300 zájemců z řad odborné veřejnosti, pro všechny akce bude zajištěno tlumočení z/do anglického jazyka. Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme včasné přihlášení na martina.stybrova@mpsv.cz.
Zdroj: MPSV

APSS ČR vydala novou publikaci, jež je na trhu ojedinělá svým
komplexním přístupem k problematice péče o osoby s demencí
nejen v domácím prostředí
Kniha Marcely Hauke a kolektivu (Iva
Holmerová, Radka Pešlová, Mária Wirthová, Kateřina Pištorová, Ranata Kainráthová) „Když do života vstoupí demence
aneb Praktický průvodce péčí o osoby
s demencí nejen v domácím prostředí“ reaguje na potřeby pracovníků a pečujících
osob, kteří se profesně nebo osobně setkávají s člověkem s demencí ve stále větší
míře.
Kniha tak zpracovává téma čtivým způsobem z pohledu sociálního, zdravotního,
právního, ale i obyčejného lidského. Odpovídá na spoustu otázek, ale další otázky
rovněž klade. Nevyhýbá se ani problémovým situacím, na které nelze najít jednoznačné řešení. Autoři rovněž poukazují na
další problémy, které je potřeba řešit v celospolečenské diskuzi. Kniha se tak stává
průvodcem při péči o osoby s demencí.
Z obsahu: Demence z pohledu geriatra,
Rizikové faktory vzniku demence, Jak poznám demenci, Komunikace, Validace
podle Naomi Feil, Poruchy chování, Zvládání dalších problémových situací, Spolupráce s dalšími subjekty, Ochrana práv
osob s demencí, Individuální plánování,
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Kapitola nejen pro rodinné pečující
a další.
Knihu lze objednat v e-shopu
h t t p : / / s h o p - a p s s c r. a l v e p i . c o m /
product.php?id_product=388, nebo na
mailu marketing@apsscr.cz.

Kvalitní veřejné služby
Snižování regulační a administrativní
zátěže a prosazování vysokých standardů transparentnosti, bezúhonnosti
a odpovědnosti ve veřejné správě pomáhá zvyšovat produktivitu a posilovat
konkurenceschopnost.
V méně rozvinutých členských státech a regionech může veřejným službám, které mají na starost rozvoj strategií v oblasti zaměstnanosti, chybět kapacita pro správnou a finančně efektivní
realizaci takových strategií. Z tohoto důvodu projekty ESF pomáhají posilovat
účinnost veřejné správy při poskytování
veřejných služeb ve všech odvětvích.
Podpora je k dispozici na základě dvou
priorit:
l Efektivnější úřady: zvyšování kvality
široké škály služeb, jež mohou využívat občané, pracovníci a uchazeči
o zaměstnání ve svých městech, obcích a regionech.
l Posilování partnerství a spolupráce:
pomoc orgánům veřejné správy a zúčastněným subjektům, například nevládním organizacím, při spolupráci
a realizaci úspěšných programů.
Projekty ESF nabízejí zlepšení v celé
řadě oblastí: například zvyšují kvalitu
státních úředníků, kteří možná potřebují lepší průpravu jak v podpůrných rolích, tak v rolích, kdy musejí jednat s klienty; zajišují zavádění informačních
technologií na pracovišti, kdy větší využití těchto technologií může zlepšit účinnost a sdílení informací; a mění způsob,
jakým organizace přistupují ke své
práci, a díky tomu mohou využívat přístup více zaměřený na partnerství. Důležitou součástí těchto zlepšení je realizace iniciativ elektronické státní správy,
jelikož díky nim jsou informace snadněji dostupné občanům a urychlují jejich
jednání s místními a vnitrostátními orgány státní správy. Toto je však jen několik málo příkladů.
Podpora lepších veřejných služeb,
kterou ESF poskytuje, zahrnuje modernizaci institucí trhu práce, jako jsou například úřady práce a služby zaměstnanosti, zdravotnické instituce a další.
Podporuje se lepší vzdělávání a odborná příprava státních úředníků a pracovníků ve veřejném sektoru. ESF pomáhá
zdokonalit řízení tvorby a realizace programů a zajišuje, aby byla vyslechnuta
všechna stanoviska. Pracovníci a nevládní organizace působící v oblasti zaměstnanosti, zdravotnictví, vzdělávání,
sociálního začleňování a rovných příležitostí jsou vybízeni k účasti a zlepšování svých vlastních kapacit.
Zdroj: Evropský sociální fond

