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Informační servis čtenářům
Novinky v knižním fondu
Právo na vstup a pobyt na území členských
států Evropské unie. / Vláčil, Jiří
Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
2016. 154 s. ISBN 978-80-87975-52-7.
Česká sociální práce v letech 1968−1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy. /ŠPILÁČKOVÁ, Marie
Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 159
s. ISBN 978-80-7464-838-0.
Repetitórium rodinného práva. / LUPRICHOVÁ, Petronela - POLÁČKOVÁ, Saskia
Bratislava: Iuris libris, 2016. 113 s. ISBN 97880-89635-27-6.
Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. / TOPINKA, Daniel
Brno: Barrister Principal, 2016. 469 s. ISBN
978-80-7485-115-5.
Základní ukazatele z oblasti sociální práce
a sociálního zabezpečení v české republice.
Ve vývojových grafech 2015.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí,
2016. 53 s. ISBN 978-80-7421-128-7.
Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách. / KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ,
Jana - JANUROVÁ, Kristýna
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. 194 s. ISBN 97880-7416-252-7.
47 odstínů české společnosti. / LYONS, Pat
[EDI] - KINDRELOVÁ, Rita [EDI]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 369
s. ISBN 978-80-7330-280-1.
Profesor Albín Bráf a jeho žáci (česká národohospodářská škola Bráfova). / KRAMEŠ, Jaroslav
Praha: Národohospodářský ústav Josefa
Hlávky, 2016. 140 s. ISBN 979-80-88018-08-7.
Studie Národohospodářského ústavu Josefa
Hlávky; 3/2016.
Vliv mateřství na výši starobního důchodu. /
ŠATAVA, Jiří
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.,
2016. 24 s. ISBN 978-80-7344-385-6. Studie;
13/2016.

Na transformaci ústavů půjde z evropských fondů sto milionů korun
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost na podporu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením dalších 100 milionů korun. Díky tomu pokračuje přeměna velkokapacitních, často
nevyhovujících ústavů na služby poskytované v běžném prostředí.
„Naším cílem je, aby co nejvíce klientů pobytových sociálních služeb mohlo žít v prostředí, které připomíná opravdový domov,“
uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Výzva č. 066 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
umožňuje získat peníze jak na přípravu změn současné podoby pobytové služby, tak na samotnou transformaci či na podporu nově
registrované služby, která díky tomuto procesu vznikla.
O dotaci se mohou ucházet kraje, obce a jimi zřizované organizace, dále poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - tedy domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, provozovatelé chráněného bydlení, stacionářů či terapeutických dílen a také neziskové organizace. Maximální výše
podpory na jeden projekt činí 10 milionů korun.
V předchozí podobně zaměřené výzvě bylo podpořeno 12 projektů s celkovými náklady přibližně 45 milionů korun. Mezi nimi je
například Domov Háj ve Světlé nad Sázavou, Domov Jeřabina Pelhřimov nebo Bydlení s podporou JINAK ve Studénce.
Žádosti o podporu je možné podávat do 31. května 2017. Více informací o výzvě získáte na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.
Zdroj: MPSV
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