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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
www.socialnisluzby.eu
Z obsahu letního dvojčísla srpen-září 2012:
l Nebojte se sKarty!
l Mgr. J. Hanzová: Sociálne služby pre seniorov - nevyhnutnos súčasnosti, naliehavos
budúcnosti ...
l Anketa: Jak se využívá veřejná služba
l Z. Kašpárek: Kulatý stůl na téma Budoucnost financování sociálních služeb v ČR
l Mgr. M. Dohnalová: Sportovní hry Ústeckého kraje
l Z. Kašpárek: „S hluchoslepými si lidé nevědí rady…“ - přátelé červenobílé hole na
dovolené
l Mgr. N. Lupienská: Ergoterapie v geriatrii, 1. část - Představení oboru ergoterapie
l J. Vaníčková: Jak včas rozpoznat oční vady
l N. Nováková: Psí asistenti a jejich výcvik
l Mgr. J. Kosařová: Telefonická krizová pomoc
l Doc. PhDr. Pavel Tilinger: Sport osob s intelektovým postižením - organizace Special
Olympics International
l Z. Kašpárek: Jak na úspory energií v pobytových sociálních službách
l Mgr. Jan Kostečka: Druhy externí podpory pro pracovníky a týmy soc. služeb
l Problematické oblasti inspekcí
l M. Lukasová (VOP): Poskytování zdravotních služeb proti vůli uživatele
l Právní poradna: Odnáška jídla domů jako porušení stravovací povinnosti?

Ze zahraničního tisku
Welfare as a Means for Political Stability:
A Law and Society Analysis. [Sociální
blaho jako prostředek pro politickou stabilitu: Analýza legislativy a společnosti.]
/SVENSSON, Mans - URINBOYEV, Rustamjon - ASTRÖM, Karsten
In: European Journal of Social Security. Roč. 14, č. 2 (2012), s. 64-85.: -lit.
Teoreticky laděná sta se zabývá otázkou,
zda je budování sociálního státu ve Švédsku
výsledkem ekonomického růstu a potřeby politické stability stejně jako v ostatních západoevropských zemích.
Social Innovations in the Context of
Modernization. [Sociální inovace v kontextu modernizace.] / LUBELCOVÁ, Gabriela
In: Sociológia. - Roč. 44, č. 3 (2012), s. 291-313.: -lit.
Příspěvek se zabývá předmětem sociálních
inovací a jejich aplikací v sociální praxi.
Popular perceptions of welfare state consequences: A multilevel, cross-national
analysis of 25 European countries. [Populární vnímání konsekvencí sociálního státu:
Víceúrovňová mezinárodní analýza 25 evropských zemí.] / van OORSCHOOT, Wim REESKENS, Tim - MEULEMAN, Bart
In: Journal of European Social Policy. - Roč. 22,
č. 2 (2012), s. 81-197.:obr.,tab.,-lit.
Diskuse o společenských dopadech sociálního státu. Podle kritiků má spíše nezamýšlené ekonomické a morální důsledky než
zamýšlené sociální cíle. Veřejné vnímání
možných důsledků sociálního státu je velmi
důležitou součástí jeho legitimity. Na základě Evropského sociálního šetření 2008
autoři analyzují, jak evropští občané vnímají konsekvence sociálního státu, zda pozitivní vnímání převažuje nad negativním a do
jaké míry je vnímání ovlivněno individuálními a národními faktory.
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Two Decades of Change in Europe: The
Emergence of the Social Investment State.
[Dvě desetiletí změn v Evropě: Vznik sociálního investičního státu.] / Van KERSBERGEN, Kees - HEMERIJCK, Anton
In: Journal of Social Policy. - Roč. 41, č. 3 (2012),
s. 475-492.:tab., -lit.
Od konce 70. let vyspělé sociální státy EU přepracovávají politický mix, na kterém byly
vybudovány jejich systémy sociální ochrany.
Přijaly nový politický názor, který by se dal
shrnout jako „sociální investiční strategie.“
Tento článek stopuje jeho původ a hlavní
vývoj, který se vyznačuje odklonem od pasivních transferů k maximalizaci zaměstnatelnosti a zaměstnanosti, přičemž existují
významné národní rozdíly.
Die österreichische Sozialversicherug im
Jahre 2011. [Rakouské sociální zabezpečení
v roce 2011.] / HAYDN, Reinhard
In: Soziale Sicherheit. - Roč. 65, č. 6 (2012),
s. 282-304.:obr., tab.
Podrobná zpráva o hospodaření rakouských
nositelů sociálního zabezpečení v roce 2011.
Příjmy, výdaje, srovnání s HDP a státním rozpočtem. Situace v jednotlivých odvětvích.
Důchodové pojištění: Valorizace, pojištěnci,
počty a druhy důchodů, poživatelé důchodů,

výše důchodů, průměrné důchody, vyrovnávací příspěvek, příplatek na dítě, finanční
situace důchodového pojištění. Nemocenské pojištění: chráněné osoby, pojištěnci,
finanční situace nositelů nemocenského
pojištění, příjmy, výdaje. Úrazové pojištění.
The redistributive effect of social transfer
programmes and taxes: A decomposition
across countries. [Redistribuční účinek programů sociálních transferů a daní: situace
v zemích OECD.] / WANG, Chen - CAMINADA, Koen - GOUDSWAARD, Kees
In: International Social Security Review. Roč. 65, č. 3 (2012), s. 27-48.:obr.,tab.,-lit.
Detailní informace o redistribučním vlivu
sociálních dávek a daní ve 28 zemích OECD
v roce 2004.
Die Organisation der österreichischen Sozialversicherung. [Organizace rakouského
sociálního pojištění.]
In: Soziale Sicherheit. - Roč. 65, č. 7/8 (2012),
s. 340-341.:obr., tab.
Článek ze série článků podrobně popisujících systém a jednotlivé oblasti sociálního
pojištění v Rakousku. Systém rakouského
sociálního pojištění. Nositelé pojištění
v jednotlivých oblastech.
How do Intentions Affect Future Retirement? A Case Study of the Finnish Flexible
Old-Age Pension Scheme. [Jaké faktory
ovlivňují plány pro odchod do důchodu?
Případová studie finského systému flexibilního důchodového věku.] / TUOMINEN, Eila
- KARISALMI, Seppo - TAKALA, Mervi KALIVA, Kasimir
In: European Journal of Social Security. Roč. 14, č. 2 (2012), s. 111-131.:obr.,tab.,-lit.
Finská studie zkoumá faktory mající vliv na
rozhodnutí odejít do starobního důchodu
a také skutečnost, zda zavedení flexibilní
hranice pro odchod do důchodu v rozmezí
63 až 68 let věku v roce 2005 přineslo efektivní výsledky ve smyslu motivace starších.
The retrenchment of second-tier pensions
in Hungary and Poland: A precautionary
tale. [Omezení důchodů z druhého pilíře
v Ma arsku a Polsku: preventivní opatření.]
/ FULTZ, Elaine
In: International Social Security Review. Roč. 65, č. 3 (2012), s. 1-25.:obr.,tab.,-lit.
Přehled o zavádění povinných soukromých
důchodových účtů v zemích bývalého
východního bloku se zaměřením na jejich
fungování v Ma arsku a Polsku, kde bylo
nutné v důsledku globální krize přistoupit
k parametrickým úpravám druhého soukromého pilíře.

Portál www.vzdelavaniaprace.cz, aktualizovaný a doplňovaný v rámci projektu Národní
soustava kvalifikací 2 (NSK2), byl rozšířen o nabídku volných pracovních míst ze serveru MPSV včetně přímého kontaktu na zaměstnavatele. Uvádí také informace o průměrných platech konkrétních profesí ve veřejném i soukromém sektoru. K dispozici je i průvodce profesemi. Zájemci se jeho prostřednictvím mohou přihlásit na vzdělávací kursy
nebo ke kvalifikačním zkouškám. Úspěšní absolventi získají osvědčení o odborné způsobilosti se stejnou váhou jako například výuční list. Cílem Národní soustavy kvalifikací je
určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na
pracovním trhu v ČR. V současné době existuje už 347 hodnoticích a kvalifikačních standardů dílčích kvalifikací. Od zahájení Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce
června 2012 zájemci vykonali již 51 016 zkoušek.
Více na http://www.nuv.cz/nsk2.

