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www.socialnisluzby.eu
Z obsahu červnového čísla
l Dubnové zasedání Prezidia APSS ČR
l Táborská konference pro ORP
l Ing. Bc. Alice Švehlová: Projekt Vzdělávání managementu
l Pražská konference Dlouhodobá péče v ČR
l Mgr. Monika Válková: Dlouhodobá péče - minulost, současnost a budoucnost
l Mgr. M. Válková, doc. MUDr. I. Holmerová, Ph.D., Mgr. T. Roubal: Zákon o dlouhodobé
péči - zásadní systémová změna
l Mgr. M. Válková, doc. MUDr. I. Holmerová, Ph.D., Mgr. T. Roubal: Problematika dlouhodobé péče v rámci zemí OECD
l Ing. M. Dobrotková: Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb v SR
l Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.: Ageismus jako restrikce občanství a projev demografické
paniky
l PhDr. Kateřina Stibalová: Mobbing - šikana na pracovišti
l PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.: Psychosociální krizová spolupráce
l PaedDr. Olga Medlíková: Interkulturální management
l Ing. Jakub Čepelák: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
l Mgr. Andrea Hánová: Logopedie - širokospektrý obor na rozhraní tří resortů, 2. část
l Právní poradna: „Dovolená“ klientů PZSP
l VOP: Jak se vypořádat s narůstajícím počtem klientů s demencí?
l MPSV: Jak pokračuje Podpora procesů v sociálních službách
l MISSE - tak trochu jiná charita
l Ing. Jan Rotter: Senioři v Schengenu: spolupráce českých a polských domovů pro seniory
l PhDr. Marie Skopová: Cvičení pro zralý věk

Z domácího tisku
Sociální výdaje MPSV v roce 2010.
In: Národní pojištění. - Roč. 42, č. 6 (2011),
s. 5-6.:tab.
MPSV ČR zveřejnilo přehled výdajů v sociální oblasti za rok 2010. Porovnání sociálních výdajů za rok 2010 se sociálními
výdaji za rok 2009.
Výdaje na zdraví se zvýšily. / KALNICKÁ,
Vladimíra
In: Statistika a my. - Roč. 1, č. 5 (2011),
s. 34-35.:tab.
Výdaje domácností jako jeden ze zdrojů
financování zdravotní péče. Výdaje domácností na zdravotnictví podle druhu
péče v letech 2000, 2005, 2007, 2008, 2009.
Dluhy obcím by se mohly platit i z příspěvku na živobytí. / RYŠAVÝ, Ivan
In: Moderní obec. - Roč. 17, č. 6 (2011),
s. 6-7.:obr.
Debata k novele zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi. Řešení „nepostižitelnosti“ příjemců příspěvku na živobytí. Práce s osobami sociálně vyloučenými v rámci obcí. Zkušenosti z Chomutova.
Rizika krácení dávek hmotné nouze.
Vývoj vybavenosti regionů službami sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením. / PRŮŠA, Ladislav
In: Kontakt. - Roč. 13, č. 2 (2011), s. 157-165.:
obr., tab., -lit.
Analýza vybavenosti regionů sociálními
službami pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Bydlení bez bariér.
In: MŮŽEŠ. - č. 6 (2011), s. 12-19.:obr.
Blok článků na téma „Bydlení bez bariér“.
Rozhovor s historikem architektury
ing. arch. Vladimírem Šlapetou o řešení
bezbariérovosti v historii a v současnosti.
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Názory lékařů a všeobecných sester na
výhody a nevýhody péče o seniory
v domácím prostředí. / TÓTHOVÁ, Valérie VEISOVÁ, Věra - BÁRTLOVÁ, Sylva
In: Kontakt. - Roč. 13, č. 2 (2011), s. 129-137.
:obr.,tab.,-lit.
Informace o stavu komunitní péče o seniory
v domácím prostředí, výhody a nevýhody
tohoto typu péče z pohledu sester a lékařů.
Rodinná mediace při řešení konfliktů
v rodině. / PONÍŽILOVÁ, Tereza
In: Právo a rodina. - Roč. 13, č. 6 (2011),
s. 22-23.: -lit.
Využívání mediace při řešení rodinných
konfliktů. Úloha mediátora.
Výživné rozvedeného manžela a po zrušení
registrovaného manželství. / LUŽNÁ, Romana
In: Právo a rodina. - Roč. 13, č. 6 (2011),
s. 5-9.: -lit.
Právní úprava podmínek pro poskytování
výživného rozvedeného manžela.
Dvanáct projektů pro jednotný trh. /
BLÁHA, Petr
In: Veřejná správa. - Roč. 22, č. 11 (2011),
s. 24-25.:obr.
EU. Postup proti důsledkům krize. Nejlepším trumfem je vytvoření jednotného trhu.
Aktivity Evropské komise na oživení jednotného trhu v roce 2012. Přehled opatření.

Ze zahraničního tisku
Welfare State Regimes and Reforms: A Classification of Ten European Countries between 1990 and 2006. [Režimy sociálního státu
a reformy: Klasifikace deseti evropských
zemí v období 1990–2006.] / ARCANJO, Manuela
In: Social Policy and Society. - Roč. 10, č. 2
(2011), s. 139-150.:obr.,tab.,-lit.
Typologie sociálního státu a analýza sociálních režimů a jejich reforem za období
posledních 20 let v 15 evropských zemích.
A Macro-Financial Analysis of Pension
System Reforms in Emerging Europe: The
Performance of IRAs and Policy Lessons
for Serbia. [Makrofinanční analýza reforem penzijních systémů v objevující se
Evropě: Výkonnost IRA a politické poučení
pro Srbsko.] / ALTIPARMAKOV, Nikola
In: International Social Security Review. Roč. 64, č. 2 (2011), s. 23-44.:obr.,tab.,-lit.
Anticipated Parental Leave Take Up in
Luxembourg. [Předpokládané nastoupení
na rodičovskou dovolenou v Lucembursku.] / VALENTOVÁ, Marie
In: Social Policy and Society. - Roč. 10, č. 2
(2011), s. 123-138.:tab., -lit.
Výsledky výzkumu zaměřeného na institut
rodičovské dovolené, který byl v Lucembursku zaveden v roce 1999.
Australasian Social Work. Special Issue.
[Sociální práce v Austrálii. Speciální číslo.]
/ NOBLE, Carolyn - HENRICKSON, Mark
In: Journal of Social Work. - Roč. 11, č. 2
(2011), s. 127-236.: -lit.
Speciální číslo časopisu věnované problematice sociální práce v Austrálii.
Mainstreaming the Disability Equality Duty
and the Impact on Public Authorities´ Working Practices. [Legislativa rovnosti ve vztahu k postiženým a její dopad na pracovní
praktiky ve státních úřadech.] / PEARSON,
Charlotte - WATSON, Nick - STALKER, Kirsten - FERRIE, Jo - LEPINIERE, Jennifer PATERSON, Kevin
In: Social Policy and Society. - Roč. 10, č. 2
(2011), s. 239-250.: -lit.
Uplatňování legislativy v oblasti ochrany
práv a zákazu diskriminace u osob se zdravotním postižením ve Velké Británii.
Against all odds: Fathers´ use of parental
leave in Germany. [Proti všem rozdílům:
Využívání rodičovské dovolené ze strany otců
v Německu.] / GEISLER, Esther - KREYENFELD,
Michaela
In: Journal of European Social Policy. Roč. 21, č. 1 (2011), s. 88-99.:tab., -lit.
Faktory ovlivňující využívání rodičovské
dovolené otci v Německu.

Pro obce umístěné na prvním, druhém či třetím místě v jedné z šesti velikostních kategorií letošního, již čtvrtého ročníku soutěže Obec přátelská rodině je na finanční odměnu v podobě neinvestiční dotace vyčleněno celkem 7 mil. Kč. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, města, statutární města a městské části nebo obvody statutárních
měst územně členěných na městské části či obvody z celé České republiky kromě těch,
které v minulých letech už dotaci získaly. Letos se bude přihlížet k tomu, které aktivity
zajišuje obec sama a které realizují neziskové organizace pracující s rodinami, a jakým
způsobem je obce podporují. Během prvních tří ročníků soutěže MPSV přidělilo vítězným obcím neinvestiční dotace v celkové hodnotě téměř 19 milionů Kč.
Více na www.obecpratelskarodine.cz.

