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Na snímku zprava v první řadě: bývalí ředitelé VÚPSVu Ota Sedláček a Jiří Šandera, náměstkyně MPSV
Zuzana Jentschke Stöcklová, senátor Jiří Vosecký a současná ředitelka VÚPSVu Jaromíra Kotíková.
Zdroj: Senát Parlamentu ČR.

resortní výzkumné pracoviště znamenají
některé tendence v současném hodnocení
vědy a výzkumu, kdy nebývají vždy dostatečně zohledněna specifika daného typu
výzkumné instituce. Přesvědčivě zdůvodnila aktuální potřebnost kvalitního resortního výzkumu i to, že výzvy, jaké přinášejí
kupříkladu demografické změny či digitalizace ekonomiky, jeho potřebnost dále

zvyšují. J. Kotíková deklarovala, že VÚPSV
má díky svým odborníkům vysoký potenciál napomoci Ministerstvu práce a sociálních věcí a dalším aktérům české veřejné
politiky s nástroji a opatřeními, která
mohou na nové výzvy a rizika efektivně reagovat.
Následovalo vystoupení čestných hostů
−
zástupců subjektů spolupracujících

Novinky z činnosti
VÚPSVu

a Soňa Veverková se aktivně zúčastnily 1. ročníku
mezinárodní konference Fórum zaměstnanosti,
kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Videozáznamy panelových diskusí
jsou k dispozici zde: http://forumzamestnanosti.mpsv.cz/2019/panely.html.

Prezentace na jednání krajské konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Jihlava,
15. 11. 2019 − výzkumný pracovník VÚPSVu Ladislav Průša se ve svém příspěvku „Dlouhodobá
péče v ČR a v Evropě“ věnoval především dopadům očekávaných demografických trendů na potřebu sociálních služeb v ČR. Mj. upozornil na to,
že již v současné době je podle údajů Světové
zdravotnické organizace vybavenost obyvatelstva ČR místy v pobytových zařízeních dlouhodobé péče v porovnání s ostatními evropskými
zeměmi nejnižší ze všech zemí střední a západní
Evropy, nebo na 1000 osob starších 65 let připadá pouze 40,8 míst. Pro pouhé zachování této
úrovně vybavenosti by bylo nutné do konce roku
2035 vybudovat v každém správním obvodu
obce s rozšířenou působností celkem 289 míst
v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo
by muselo dojít ke zvýšení kapacit jiných (substitučních) služeb.
Vystoupení na konferenci „Dejme rodinám
šanci“, Praha, 21. 11. 2019 − výzkumné pracovnice VÚPSVu Jana Paloncyová a Sylva Höhne
přednesly příspěvek „Mikrojesle v ČR a zahraničí“. Konferenci zorganizovaly Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Zdravotnické zařízení MČ Praha 4.
Účast na mezinárodní konferenci „Fórum zaměstnanosti − Trendy a výzvy na trhu práce 4.0“,
Olomouc, 12. 11. 2019 − výzkumné pracovnice
VÚPSVu Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková
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Vystoupení na odborné konferenci „Sociální
práce v základních školách“, Olomouc, 24. 10.
2019 − výzkumná pracovnice VÚPSVu Jana
Havlíková se ve svém příspěvku věnovala aktuálnímu stavu školské sociální práce v České republice.

Z novinek v knihovním
fondu VÚPSVu
Černá, Eliška: Z ulice do bytu: sociální práce
v procesu reintegrace do bydlení. Praha: Slon,
2019, 151 stran, ISBN 978-80-7419-282-1.
(srov. recenzi v 5. čísle Fóra sociální politiky)
Kuchařová, Věra − Höhne, Sylva − Nešporová,
Olga − Paloncyová, Jana: Rodiny se třemi a více dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 149 stran,
lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-344-9 (dostupné i zde: https://www.vupsv.cz/download/rodiny-se-tremi-a-vice-detmi/?wpdmdl=7348&refresh=5df35dc65b6a21576230342)
Dualisation of Part-Time Work: The Development of Labour Market Insiders and Outsiders (Research in Comparative and Global Social Policy) / Heidi Nicolaisen, Hanne Cecilie
Kavli (eds.), Bristol: Policy Press, 2019 - xvi,
336 stran: - ISBN 978-1-4473-4860-3 (vázáno)

s Výzkumným ústavem práce a sociálních
věcí, v. v. i. Jde o velmi pestrou škálu institucí. Všichni řečníci ocenili dosavadní
spolupráci s VÚPSVem a úroveň jeho činnosti, a už se jedná o kvalitu dat pro decizní sféru či spolupráci s akademickými
institucemi. Motivem a akcentem, který
v této části konference zazníval asi nejčastěji, bylo − kromě poděkování za dosavadní přínos VÚPSVu − zdůrazňování nutnosti, aby měl tento ústav i nadále silnou institucionální podporu a nezávislost. Stejně vyzněla i diskuse, která konferenci
zakončila.
Jako čestní hosté na konferenci vystoupili: Marcela Ottová, ředitelka Úřadu práce
v České Lípě (promluvila jménem Kateřiny
Sadílkové, generální ředitelky ÚP ČR); Jitka
Hejduková, ředitelka zaměstnavatelské
sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR; Vít
Samek, místopředseda ČMKOS; Kateřina
Budínová, ředitelka odboru realizace programů ESF − zaměstnanost a adaptabilita,
MPSV; Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí; Petr
Hanuš, ředitel odborných sekcí ASSP a Jiřina Kocourková z Přírodovědecké fakulty UK.

(red.)
Self-employment as precarious work: a European perspective / edited by Wieteke Conen,
Joop Schippers. - Cheltenham: Edward Elgar
Publishing Limited, 2019. - x, 273 stran, ilustrace. - ISBN 978-1-78811-502-5 (vázáno)
Deskriptory: osoby samostatně výdělečně
činné, zaměstnání, svobodná povolání, sociální zabezpečení, právo sociálního zabezpečení
The Ashgate Research Companion to New
Public Management / Tom Christensen, Per Laegreid (eds.), Abingdon: Routledge, 2019. - xvi,
505 stran - ISBN 978-1-4094-6250-7.
Deskriptory: správa veřejná, řízení, služba
veřejná, mezinárodní, správa, výzkum, péče
zdravotní, politika sociální
Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy:
Sborník vědeckých a odborných textů z mezinárodního workshopu sociální politika 2018 /
Edit. Vladimír Barák.
Praha: Národohospodářská fakulta VŠE
v Praze, 2018. - 116 stran, lit., obr., tab. - ISBN
978-80-245-2291-3
Sborník vědeckých a odborných textů z mezinárodního workshopu. Námětem setkání se
stala témata, která v současnosti působí problémy všem tzv. moderním společnostem,
jako je například problém sociálních nerovností v demokratických systémech, vize a trendy
sociální politiky do budoucna.
Akce: Praha, 2018-11-22, EUR. - Sborník na CD
je k dispozici v knihovně VÚPSVu.
Deskriptory: ČR, EU, politika sociální, konference, mezinárodní, vyloučení sociální, chudoba, zab. důchodové, rodičovství, rodina

