Forum 4_2016.qxd

8.8.2016

12:59

StrÆnka 32

Informační servis čtenářům
Odborný měsíčník Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
www.socialnisluzby.eu
l
l
l
l
l

l

l
l
l

Z obsahu čísla červen - červenec:
Mgr. Magda Dohnalová: Reportáž: Seminář Pokojná smrt
Mgr. Petr Mach: Detence v sociálních službách - návrh nové právní úpravy
Mgr. Magdaléna Hejlová: Etika sociálního pracovníka
Bc. Jiří Juřena: SOPAZYL - Sociálně patologické jevy v azylovém domě, 2. díl
PŘÍLOHA: Paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Využitelnost švýcarské inspirace v české praxi (výstup z projektu česko-švýcarské spolupráce „Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“)
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Soběstačnost a její posuzování v kontextu naší legislativy a praxe
Mgr. Jana Merhautová: Řízení: Úspěšný manažer v sociálních službách
Mgr. Marie Lukasová: Veřejný ochránce práv: Co nejméně narušit chod zařízení
Ing. Renata Kainráthová: Recenze knihy: Mami, kdy už konečně umřeš?

Novinky v knižním fondu
Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2015.
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2016. 75
s. ISBN 978-80-7481-153-1.
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků
a studentů ve středním a vyšším odborném
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení
mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2015/2016. / Vojtěch, Jiří
- Paterová, Pavla
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2016. 48 s.
Politika přípravy na stárnutí v České republice
2015. / Vidovićová, Lucie - Khýrová, Veronika
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí,
2015. 47 s. ISBN 978-80-7421-117-1.
Statistická ročenka České republiky 2015.
Praha: Český statistický úřad, 2015. 796
s. ISBN 978-80-250-2638-0.

Z domácího tisku
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení. / PŘIB, Jan
In: Práce a mzda. Roč. 64, č. 6 (2016), s. 25−29.
Účast na nemocenském pojištění v době mateřské a rodičovské dovolené. Poskytování peněžité pomoci v mateřství. Rodičovský příspěvek jako dávka státní sociální podpory. Rodičovský příspěvek a výkon výdělečné činnosti.
Důchodové pojištění.
Diskriminace a rizikové spotřební jednání seniorů: vybrané aspekty v kulturní perspektivě.
/ VYHLÍDAL, Jiří - GALČANOVÁ, Lucie
In: Scientia et Societas. Roč. 12, č. 1 (2016),
s. 134−162.
Současná populace seniorského a předseniorského věku z hlediska její socioekonomické diverzity a základních charakteristik prostřednictvím korespondenční analýzy, jako analýzy vzájemných relací uvnitř definovaného pole. Hlavní výzkumná otázka zní: Jaké segmenty seniorské populace mají větší šanci stát se obětí podvodného jednání či diskriminace a s jakými ji-
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nými charakteristikami tato zkušenost souvisí?
Celé číslo dostupné z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi. / BUKOVJAN, Petr - BRUHA, Dominik
In: Práce a mzda. Roč. 64, č. 6 (2016), s. 9−16.
Základní pravidla. Různé varianty uplatnění
pružného rozvržení pracovní doby. Denní
pružná pracovní doba - zaměstnanec si volí
pouze čas příchodu. Liberální model pružného
rozvržení. Vyrovnávací období. Důsledky nenaplnění průměrné týdenní pracovní doby ve
vyrovnávacím období. Důvody zaměstnancem nezaviněné, tzv. objektivní příčiny. Kdy se
pružné rozvržení neuplatní. Práce přesčas. Posuzování překážek v práci. Pracovní pohotovost. Souvislosti s dovolenou.
Vše v rámci trhu, nic proti trhu, nic mimo trh:
neoliberální devianti a dohled nad nimi skrze
sociální pomoc. / MERTL, Jiří
In: Sociologický časopis/Czech Sociological
Review. Roč. 52, č. 2 (2016), s. 179−207.
Welfare surveillance jako nový vědecký obor.
Je spojen se sledováním žadatelů a recipientů
sociální pomoci za účelem efektivizace procesu přerozdělování společenského bohatství
a adresnějšího poskytování zdrojů.
Pracovní doba na pracovní cestě. / HROUZKOVÁ, Věra
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. Roč. 19, č. 5 (2016), s. 8−11.
Na příkladech je ukázáno, jakým způsobem
zaměstnavatel posuzuje jednotlivé časové
úseky pracovní cesty a jaká mzdová či platový
práva zaměstnanci náleží, popř. jaké má právo
na poskytnutí cestovních náhrad.
Vliv redistribučních procesů na ekonomický
růst: případová studie států EU. /POHLODKA,
Ondřej
In: Scientia et Societas. Roč. 12, č. 1 (2016),
s. 32−43.
Teorie vztahu mezi redistribucí, příjmovou nerovností a ekonomickým růstem.
Celé číslo dostupné z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/

Ze zahraničního tisku
The stigma of claiming benefits: a quantitative study. [Stigma žádání o dávky: kvantitativní studie.] / BAUMBERG, Ben
In: Journal of Social Policy. Roč. 45, č. 2 (2016),
s. 181−199.
Stigma je již dlouho považováno některými
jako zásadní věc, která odrazuje od uplatňování nadměrných nároků, jinými za příčinu nečerpání ze strany potřebných lidí a za formu
symbolického násilí. V poslední době došlo
k oživení zájmu o vazby mezi hanbou a chudobou (včetně role dávek). Tento dokument
uvádí výsledky celostátně reprezentativního
průzkumu ve Velké Británii z r. 2012.
Complex Needs and Wicked Problems: How
Social Disadvantage Became Multiple. [Komplexní potřeby a zlé problémy: Jak se sociální
znevýhodnění znásobuje.] /VALENTINE, Kylie
In: Social Policy and Society. Roč. 15, č. 2
(2016), s. 237−249.
Tento článek popisuje některé důležité současné způsoby chápání a měření sociálního znevýhodnění. Slouží jako částečná mapa současného terénu sociální politiky a výzkumu sociální politiky.
Lyon, Stina E. In: Journal of European Social
Policy. Roč. 26, č. 2 (2016), s. 200−201.
Rec. na: Social Policy, Welfare State and Civil
Society in Sweden: Vol. I. History, Policies,
and Institutions 1884−1988. [Sociální politika,
sociální stát a občanská společnost ve Švédsku: Díl I. Historie, politika a instituce
(1884−1988).] / HORT, Sven E. O. - Lund: Arkiv
Academic press, 2014. 346 s.
Constructing new global models of social security: How international organizations defined the field of social cash transfers in the
2000s. [Budování nových globálních modelů
sociálního zabezpečení: Jak mezinárodní organizace definovaly oblast sociálních peněžních transferů po roce 2000.] / VON
GLISZCZYNSKI, Moritz - LEISERING, Lutz
In: Journal of Social Policy. Roč. 45, č. 2 (2016),
s. 325−343.
Housing for care: A response to the post-transitional old-age gap? [Bydlení pro zajištění
péče: Odpově na nedostatek v oblasti péče
o staré osoby?] / MANDIĆ, Srna
In: Journal of European Social Policy. Roč. 26,
č. 2 (2016), s. 155−167.
Článek si všímá organizace péče o staré osoby ve
Slovinsku a vztahu mezi vlastnictvím domu nebo
bytu a financováním potřebné péče ve stáří.
Childcare and geographical mobility in southern Europe. [Péče o děti a geografická mobilita v jižní Evropě.] / MENDEZ, Ildefonso
In: International Labour Review. Roč. 154, č. 4
(2015), s. 581−603.
Tento článek zkoumá vztah mezi dostupností
péče o děti a nízkou úrovní geografické mobility
v jižní Evropě. Autor tvrdí, že zde páry, které mají
nebo plánují mít děti, žijí v blízkosti svých rodičů
s cílem sladit pracovní a rodinný život. Působí
zde také nízká pracovní participace matek.

