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Z domácího tisku
Schválené a připravované změny v nemocenském a důchodovém pojištění od roku
2012. / PŘIB, Jan
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč. 15, č. 1 (2012), s. 11-14.
Zákon o zaměstnanosti a změny u uchazečů o zaměstnání. / SVĚRČINOVÁ, Eva
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč. 15, č. 2 (2012), s. 9-11.
Nová překážka pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nový důvod
ukončení evidence. Veřejná služba. Podmínky podpory v nezaměstnanosti.
Počet obyvatel vzrostl, změnila se jejich
struktura. / MORÁVKOVÁ, Štěpánka - RADOLFOVÁ, Marie
In: Statistika a my. - Roč. 2, č. 1 (2012), s. 6-9.
Prezentace prvních souhrnných výsledků ze
sčítání lidu 2011.
Sociální reforma 2012.
In: MŮŽEŠ. - č. 1 (2012), s. 22-23.
Nejdůležitější změny, které přináší sociální
reforma v oblasti osob s postižením.
Kompetence lékařské posudkové služby od
1. ledna 2012 - část 1. / LANGER, Radim
In: Národní pojištění. - Roč. 43, č. 1 (2012),
s. 23-25.
Determinanty efektivního systému financování a poskytování dlouhodobé péče. /
PRŮŠA, Ladislav
In: Rezidenční péče. - Roč. 7, č. 4 (2011),
s. 8-9.:obr.
Pojetí dlouhodobé péče v evropských dokumentech. Současná situace v ČR a nutnost
přijetí potřebných opatření.
Handicapovaní lidé odvádějí stejně kvalitní
práci. / JUNGOVÁ, Ivana
In: Veřejná správa. - Roč. 22, č. 25 (2011),
s. 14-16.
Projekty: zaměstnávání osob s postižením.
Legislativní podmínky. Aktivity Nadačního
fondu pro podporu zaměstnávání osob
s postižením.
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Pružné rozvržení pracovní doby po novele
zákoníku práce od 1. 1. 2012. / CHLÁDKOVÁ,
Alena - BUKOVJAN, Petr
In: Práce a mzda. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 38-40.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
v roce 2012.
In: Národní pojištění. - Roč. 43, č. 1 (2012),
s. 26-27.
Odebírání dětí z chudých rodin - stanovisko
Nejvyššího soudu ve světle požadavků
Evropského soudu pro lidská práva. /
DOHNALOVÁ, Radka
In: Právo a rodina. - Roč. 42, č. 11 (2011),
s. 17-22. Pokrač.: -lit.

Ze zahraničního tisku
Reconfiguring welfare states in the postindustrial age: What role for trade unions?
[Rekonfigurace sociálních států v postindustriálním věku: Jaká je role odborových svazů?] / SCHELKLE, Waltraud
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč. 17, č. 4 (2011), s. 301-314.: -lit.
Toto speciální číslo identifikuje síly, které
oslabují nebo posilují roli odborů při změnách konfigurace sociálních států.
Escaping welfare? Social assistance dynamics in Sweden. [Útěk od sociálního státu?
Dynamika sociální pomoci ve Švédsku.] /
BÄCKMAN, Olof - BERGMARK, Ake
In: Journal of European Social Policy. Roč. 21, č. 5 (2011), s. 486-500.:obr.,tab.,-lit.
Analýza vzorců a dynamiky pobírání dávek
ze systému sociální pomoci ve Švédsku
v letech 2002-2004.
Social partners and the welfare state:
Recalibration, privatization or collectivization of social risks? [Sociální partneři a sociální stát: Překalibrování, privatizace nebo
kolektivizace sociálních rizik?] / JOHNSTON, Alison - KORNELAKIS, Andreas RODRIGUEZ DĺACRI, Costanza
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč. 17, č. 4 (2011), s. 349-364.: -lit.
Různé názory na rozsah omezení sociální-

ho státu. Podle jednoho sociální státy
neprošly úplným omezením výdajů, ale
překalibrací, podle jiného dochází k posunu směrem k privatizaci rizik a větší závislosti na trhu, v článku je uveden alternativní argument: kolektivizace sociálních rizik.
The welfare state and the crisis: the case
of Greece. [Sociální stát v krizi: případ
Řecka.] / MATSAGANIS, Manos
In: Journal of European Social Policy. - Roč.
21, č. 5 (2011), s. 501-512.:tab., -lit.
Ambivalentní vztah mezi vážnou ekonomickou krizí a systémem sociální ochrany
v Řecku. Plánované výdaje na veřejné důchody (2007–2060). Zavádění úsporných opatření.
Testing old theories in new surroundings:
The timing of first social security laws in
Africa. [Testování starých teorií v nových
podmínkách: Načasování prvních zákonů
sociálního zabezpečení v Africe.] / KANGAS, Olli E.
In: International Social Security Review. Roč. 65, č. 1 (2012), s. 73-97.:obr.,tab.,-lit.
Článek zkoumá zavádění čtyř hlavních programů sociálního zabezpečení (úrazové,
nemocenské a důchodové pojištění, rodinné přídavky) ve 43 afrických zemích.
The role of trade unions in European pension reforms: From „old“ to „new“ politics?
[Úloha odborových svazů v evropských důchodových reformách: Od „staré“ k „nové“
politice?] / EBBINGHAUS, Bernhard In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.
17, č. 4 (2011), s. 315-331.:tab., -lit.
Role odborů v důchodových reformách.
The Employment of Migrant Workers in
Long-Term Care: Dynamics of Choice and
Control. [Zaměstnanost migrujících pracovníků v dlouhodobé péči: Dynamika
výběru a kontroly.] / SHUTES, Isabel
In: Journal of Social Policy. - Roč. 41, č. 1
(2012), s. 43-59.: -lit.
Zaměstnávání migrujících pracovníků
v dlouhodobé péči. Způsoby, kterými imigrační kontroly utvářejí provádění výběru
a kontroly migrujících pečovatelů. Výsledky hloubkových rozhovorů s migrujícími
pečovateli a staršími lidmi a jejich rodinami ve Velké Británii.
K návratu lidí po poranění či poškození
mozku do života má přispět databáze
kontaktů na odborníky a poskytovatele
péče na území hl. m. Prahy na webových
stránkách nově spuštěná Dílnami tvořivosti. Struktura databáze pokrývá celou
oblast ucelené rehabilitace. Více informací o projektu, databázi vč. stručného
návodu, jak se v ní orientovat a jak ji používat, naleznete na www.manual.navraty.info. Dílny tvořivosti již od roku 2003
pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Organizace poskytuje široké spektrum sociálních
služeb lidem s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením. Od roku 2005 rozvíjejí specializovaný program Návraty,
který se věnuje lidem po poškození a poranění mozku.

