Publikace:
Česká republika pro cizince – vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7;
Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G., spol. s.r.o. 128 s.
Olomouc, ISBN 80-903799-0-7;
Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Ministerstvo práce a
sociálních věcí 2006, ISBN 80-86878-43-0;
Kapitoly z multikulturní tolerance I., EIS UK SVLP, Praha 2002, ISBN 80-902345-59;
Kapitoly z multikulturní tolerance II., EIS UK SVLP, Praha 2004, ISBN 80-902345-18;
Kapitoly z multikulturní tolerance III., EIS UK SVLP, Praha 2006, ISBN 80-9023459-3;
Kapitoly z multikulturní tolerance IV., EIS UK SVLP, Praha 2006, ISBN 80-903623-03;
K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
v České republice, Mgr. Martina Jirsová, PhDr. Andrej Sulitka, Úřad vlády České
republiky, Sekretariát Rady pro národnostní menšiny, ISBN 80-86734-53-6;
Kolektivní vyjednávání aneb uplatnění rovnosti mužů a žen v praxi – učební manuál,
ČMKOS, Praha duben 2007;
Metodická příručka pro poradce nezaměstnaných osob se ZP, Národní rada zdravotně
postižených ČR, Centrum pro ZP kraje Praha (Mgr. Jaroslava Jesenská a kol. – Mgr. J.
Zavadilová, B. Kroupová, J. Malá, I. Svobodová) ISBN 80-903640-7-1;
Metodika motivačních nástrojů pro zaměstnávání OZP - Svaz průmyslu a dopravy
ČR, Rozvojové partnerství PENTACOM, projekt CIP EQUAL Rehabilitace-aktivacepráce;
4. Mezinárodní konference bez bariér – bez hranic 5. – 6. 10. 2006, občanské sdružení
TRIANON, ISBN 80-239-7893-4;
Naslouchejte jim – praktický průvodce pro organizování schůzek sociálně
ohrožených seniorů, Centrum politických analýz, Praha 2007;
Národnostně menšinová politika České republiky- základní dokumenty, RNDr. Milan
Pospíšil, PhDr. Andrej Sulitka, CSc., Úřad vlády ČR, ISBN 80-86734-07-2;
Národní rozvojový program mobility pro všechny, Úřad vlády ČR, Národní rada
zdravotně postižených ČR;
Osobní asistence, poradenství a zprostředkování, Jana Hrdá, Asociace poraden pro
zdravotně postižené (APZP), ISBN 80-239-6415-1;
Podpora začínajících podnikatelů jako součást sociální ekonomiky – sborník
z mezinárodní konference Podnikatelské líhně, Edukol vzdělávací a poradenské sdružení
s.r.o., Olomouc 2008, ISBN 978-80-254-1420-0;
Posílení postavení nezaměstnaných ZP na trhu práce, evropský sociální fond v ČR,
Iniciativa společenství EQUAL, ISBN 80-903640-5-5;

Příručka o integraci , Jan Niessen, Yongmi Schibel, české vydání Ministerstvo práce a
sociálních věcí 2005, ISBN 80-86878-24-4;
Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství, Otevřená společnost o.p.s.,
Praha 2007, ISBN – 978-80-87110-00-3;
Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce, EIS UK SVLP, Praha 2001, ISBN
80-902346-5-0;
Slaďování profesního a rodinného života, Český svaz žen, Praha 2006;
Slaďování profesního a rodinného života, Mgr. Jana Chržová, PhDr. Jaroslava
Kahánková, Český svaz žen 2006;
Služby péče o děti a další závislé osoby, Český svaz žen, Praha 2007;
Sborník příspěvků z I. Konference „Vysokoškolské studium bez bariér“, Technická
univerzita v Liberci, PhDr. et. Mgr. Libor Novosad, PhD., ISBN978-80-7372-188-6;
Sociální ekonomika v Evropském kontextu, Ing. Marie Dohnalová, CSc., Akademické
nakladatelství CERM, Brno 2006, ISBN 80-7204-428-1;
Sociální ekonomika v Evropské unii a její aplikace na podmínky České republiky,
Centrum denních služeb o.s. Orfeus, ISBN 80-903519-1-3;
Úspěchy programu romské integrace, Centrum politických analýz, Praha 200;7
Víc (různých) hlav víc ví – Diversity Management, Nový Prostor o.s., Praha 2007,
ISBN 978-80-903990-0-6;
Zásady nediskriminace v právu Evropské unie, MPSV ČR, Praha 2001, ISBN 8086552-13-6;
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003, Úřad vlády ČR
2004, ISBN 80-86734-27-7;
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004, Úřad vlády ČR
2005, ISBN 80-86734-52-8;
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005, Úřad vlády
ČR, ISBN 80-86734-97-8;
Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením – legislativní rámec,
Rozvojové partnerství ADIP, 2007;
Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením,
ADIP, 2007;

Rozvojové partnerství

Knihovnička projektu HEFAISTOS obsahuje také následující texty, získané z veřejných
zdrojů a také překladů materiálů získaných v rámci spolupráce se zahraničními partnery
programu CIP EQUAL, které jsou zpracované pro individuální studium nebo zapůjčení do
podoby:

a) publikací v kroužkové vazbě:
Analýza genderové citlivosti krajského úřadu - Petr Pavlík, Eva Hejzlarová,
Nadace OSF, Praha 2007;

Analýza překážek zaměstnanosti - Štěpán Jurajda, Jozef Zubrický, CERGE-EI,
2005;
Analýza zkušeností a postupů zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnávání osob
ve věku 45 – 60 let – Mgr. Ludmila Navrátilová, CONEO, Brno, listopad 2006;
Generace 50 plus v České republice – sborník 1. a 2. díl - Zdravotně sociální
fakulta Jihočeské univerzity a Ledax s.r.o., 2004;
Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti - Výzkumný
ústav práce a sociálních věcí, Praha 2006;
Kvantitativní
a
kvalitativní
analýza
sektoru
zaměstnavatelských,
rehabilitačních a poradenských subjektů ve vybraných krajích ČR včetně
depistáže osob se zdravotním postižením - Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.,
Ústí nad Labem, 2006;
Manuál založení sociálního družstva obcí – SČMVD, Praha, duben 2008;
Metodika genderového auditu městského/obecního úřadu - Petr Pavlík, Nadace
OSF, Praha 2007;
Metodika hodnocení kriterií nediskriminačního přístupu k odměňování mužů a
žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty pro zaměstnavatele - Pavla
Boučková, Michal Hubálek, Adam Křístek, Poradna pro občanství, Občanská a
lidská práva, Praha 2007;
Metodika vyšetření /zbytkového/ pracovního potenciálu - MUDr. Alexandr
Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice v Pardubicích;
Metodika získávání informací o diskriminaci cílové skupiny pro státní instituce
– JUDr. Jaroslav Tmé, CONEO, Brno 2008;
Metodika práce s cílovou skupinou pro zaměstnavatele – Mgr. Ludmila
Navrátilová a ing. Lenka Minářová, CONEO, Brno srpen 2007;
Metodika individuálního poradenství cílové skupině pro úřady práce – JUDr.
Jaroslav Tmé, CONEO, Brno 2008;
Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli – Svaz průmyslu a dopravy ČR a
Sociální agentura, Rozvojové partnerství PENTACOM, projekt CIP EQUAL
Rehabilitace-aktivace-práce, 2007;
Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004-2006 - MPSV ČR, Praha
2004;
Organizace v sociální ekonomice – závěrečná zpráva z výzkumu organizací
v oblasti sociální ekonomiky, Centrum komunitní práce, Ústí n. Labem;
Postavení Romů v ekonomice - Sdružení Dženo;
Postavení mladých lidí na trhu práce na venkově ČR – NROS, Praha, listopad
2007;
Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů - MPSV ČR, 2003;
Přehled legislativy pro neziskové organizace 2007 – Centrum pro výzkum
neziskového sektoru, Brno, prosinec 2007;
Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání - NESEHNUTÍ, Brno 2003;

Rovné příležitosti v podnikání – překlad vybraných příspěvků a materiálů, o.s.
ORFEUS, Praha 2007;
Sborník analýz analytické části projektu EQUAL č.0026 Posílení postavení
nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy –
NRZP ČR, Praha 2007;
Sociální ekonomika a její nástroje pro zlepšení života lidí a komunit napříč
Evropou - Centrum komunitní práce Ústí n. Labem, 2007;
Sociální ekonomika a národnostní menšiny – soubor vybraných přednášek
v rámci vzdělávání pracovníků sociální sféry organizovaného Městským centrem
sociálních služeb a prevence Praha, o.s. ORFEUS, Praha 2007;
Sociální ekonomika a NNO v ČR – součást úvodní studie pro vyhodnocení
globálních grantů, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Praha 2005;
Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik – sborník
z mezinárodního vědeckého semináře, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP Ústí nad
Labem, 2006;
Sociální ekonomika – sborník z mezinárodní konference - o.s. ORFEUS, Praha
2006;
Sociální ekonomika v ČR – zpráva z průzkumu názorů zainteresované veřejnosti,
Oldřich Čepelka, o.s. ORFEUS a TIMA Liberec s.r.o., 2006;
Sociální ekonomika, sociální podnikání – studijní text, M.Dohnalová a kol.,
Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007
Sociální ekonomie v Praze – návrh přípravného dokumentu, 24.- 25. října 2002,
CECOP-EST;
Sociální firma-výzva v podnikání 21.století, o.s. FOKUS, Praha, 2007;
Souhrnná informace a závěry mezinárodní konference k problematice šíření
sociální ekonomie, Praha 24.-25. října 2002, CECOP – EST;
Systém pro úspěšné uplatňování Romů na trhu práce - centrum zaměstnanosti,
IQ Roma servis o.s., 2006;
Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených
skupin obyvatel České republiky – o.s. ORFEUS, dílčí pracovní podklady
z celostátního semináře v Hradci Králové, 2006;
Výzkum rovných příležitostí - Gender centrum fakulty sociálních studií MU Brno,
2001;

b) CD :
Analýza genderové citlivosti krajského úřadu, projekt Prolomit vlny, Otevřená
společnost o.p.s.;
Dokumentace HEFAISTOS – příspěvky ze sborníku z mezinárodní konference
Sociální ekonomika za projekt HEFAISTOS, NOVA PEI, FETWE a SE v českém
jazyce - o.s. ORFEUS;
Metodika genderového auditu městského/obecního úřadu, projekt Prolomit vlny,
Otevřená společnost o.p.s.;

Metodika hodnocení kriterií nediskriminačního přístupu k odměňování mužů a
žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty pro zaměstnavatele, projekt Prolomit
vlny, Otevřená společnost o.p.s.;
Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj
Vysočina,Český svaz žen, Zpravodaj č.3, září 2007;
Sociální ekonomika – podklad pro besedy a workshopy v českém jazyce, projekt
HEFAISTOS, o.s. ORFEUS;
Sociální ekonomika – podklad pro konferenci s mezinárodní účastí v českém
jazyce, projekt HEFAISTOS, o.s. ORFEUS;
Sociální ekonomika – podklad pro mezinárodní konferenci v anglickém jazyce,
projekt HEFAISTOS, o.s. ORFEUS;
Sociální ekonomika – podklad pro mezinárodní konferenci v anglickém jazyce,
projekt HEFAISTOS, o.s. ORFEUS;
Sociální ekonomika – příspěvky z mezinárodní konference včetně power
piontových prezentací, fotodokumentace a kontaktů v anglickém jazyce – o.s.
ORFEUS;
Sociální ekonomika – výběr materiálů z realizace projektu HEFAISTOS v českém
jazyce – o.s. ORFEUS;
Sociální služby v České republice v mezinárodním kontextu – mezinárodní
konference, projekt rozvoj sociálních služeb a vzdělávání, Úřad práce Chrudim;

c) diplomové práce:
Nezaměstnanost jako sociální e ekonomický problém, Iva Tichotová, katedra
ekonomických a sociálních věd, Bankovní institut vysoká škola Praha, 2009;
Práce vzniklá pod vedením Mgr.Josefa Dubského se zejména ve čtyřech základních kapitolách
věnuje: - vymezení pojmů zaměstnanost a nezaměstnanost, - klasifikaci nezaměstnanosti, - práci a
významu pro člověka, - sociálně psychologickým faktorům. Samostatná kapitola se věnuje vývoji
nezaměstnanosti v ČR od roku 1990 do 31.12.2008.

Problematika sociální ekonomiky v České republice, Aleš Plachy, Provozně
ekonomická fakulta, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2008;
Práce vzniklá pod vedením ing.Jitky Duškové obsahuje dvě základní části. První je věnována sociální
ekonomice a vývoji jejich subjektů v Evropě a ve Francii, druhá část vývoji konceptu sociální
ekonomiky v ČR.

Role družstev v sociální ekonomice, Bc. Eva Drábková, katedra oboru Občanský
sektor, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha 2006;
Práce vzniklá pod vedením ing.Marie Dohnalové CSc. obsahuje ve své první části vymezení
základních pojmů. Druhá část je věnována vývoji sociální ekonomiky se zaměřením na družstva ve
Francii a ČR. Třetí část je specificky zaměřena na současnost a opět na družstva ve Francii a ČR
(dostupné na www.dacr.cz)

Role státu a neziskových organizací v řešení nezaměstnanosti osob se
zdravotním postižením, Michaela Kvitová, katedra veřejné a sociální politiky,
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Praha
2009;

Práce vzniklá pod vedením ing. Bohumily Čabanové PhD. je rozložena do osmi kapitol: vymezení
veřejně-politického problému; fenomén nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením (fenomén
nezaměstnanosti, fenomén zdravotního postižení ); formulace cílů, otázek diplomové práce a
použitých metod; teoretické koncepty a východiska (teorie veřejného zájmu, teorie trhu,státu a
občanského sektoru, teorie labelingu); strategické dokumenty na podporu politiky zaměstnanosti
(národní strategický referenční rámec 2007-2013, národní program reforem 2008-2010, strategie
sociální ochrany a sociálního začleňování 2006-2008, národní akční plány zaměstnanosti, dokumenty
vztahující se k problematice osob se zdravotním postižením a relevantní aktéři – Vládní výbor pro
ZP, Odborná skupina pro zaměstnávání OZP a NRZP ČR); politika zaměstnanosti v ČR (současná
právní úprava politiky zaměstnanosti, organizační zabezpečení politiky zaměstnanosti – MPSV a ÚP,
nástroje politiky zaměstnanosti zaměřené na OZP); podporované zaměstnávání jako specifický
nástroj politiky zaměstnanosti ( principy a význam podporovaného zaměstnávání, legislativní
ne/zakotvení a financování služeb podporovaného zaměstnávání, proces podporovaného
zaměstnávání, podporované zaměstnávání a sociální ekonomika – sociální ekonomika a její subjekty
v ČR, poskytovatelé podporovaného zaměstnávání jako subjekty sociální ekonomiky?, sledování
stejných cílů a propojení nástrojů); role státu a neziskových organizací v řešení nezaměstnanosti OZP
– stát versus neziskové organizace (stát a jeho směřování, neziskové organizace a jejich směřování).

Sociální ekonomika v České republice, Jan Skopeček, katedra oboru Občanský
sektor, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha 2006;
Práce vzniklá pod vedením ing.Marie Dohnalové CSc. ve své teoretické části vymezuje koncept
sociální ekonomiky a sociálního podniku ( CEP-CMAF, Komise EU, Výbor regionů, FONDA,
sociální podnik v severoamerickém kontextu, definice dle Evropské výzkumné společnosti EMES,
koncept Stálé evropské federace družstev, britský kontext apod.) a zaobírá se vymezením sociální
ekonomiky v českém prostředí ( historie sociálních podniků a popis jednotlivých subjektů, možnosti a
omezení podnikání sociálních podniků v ČR z hlediska legislativy).Dostupné na www.dacr.cz.

Sociální podnikání v ČR a jeho enviromentální dimenze: případová studie
firmy STROM, Lenka Parkánová, katedra enviromentálních studií, Fakulta
sociálních studií, Masarykova univerzita Brno, 2008;
Práce vzniklá pod vedením RNDr. Naděždy Johanisové PhD. obsahuje v hlavních kapitolách
odpovědi na otázku co je sociální podnik a čeho je součástí , dále představy o úloze sociálních
podniků (jako řešení nepřiměřených sociálních tvrdostí, sociální podnik internalizující externality,
role dle enviromentálně laděných autorů radikální ekonomie, sociální podnik v alternativních
ekonomických vizích) a případovou studii (představení firmy, firma v kontextu charakteristik
sociálního
podniku,
přínosy,
podnikatelská
rizika).
Dostupné
na
http://www.istrom.cz/diplomka/diplomka.htm

Turizmus mládeže a studentov a jeho možnosti rozvoja na Slovensku, Mária
Jánošíková, katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita, Bratislava 2007;
Práce vzniklá pod vedením ing. Romana Staňa není přímo věnovaná problematice sociální
ekonomiky, ale vzhledem k problematice turizmu a cílovým skupinám mládeže a studentů může
sloužit v českých podmínkách jako inspirace pro rozvoj tzv. sociálního turizmu jako zdroje
zaměstnanosti pro některé sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel.

Uplatnění NNO v konceptu sociálního podnikání – případové studie pražských
NNO, Lucie Lankašová, katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerza
Karlova Praha, 2006;
Práce vzniklá pod vedením PhDr. Jaroslavy Šťastné zahrnuje kromě kapitoly vymezující základní
pojmy zejména zahraniční zkušenosti ( severské a anglosaské pojetí, legislativa ve Velké Británii,
Francii, Itálii a Finsku, role neziskových organizací ) a domácí zkušenosti ( vývojová linie spolků a
družstevnictví, legislativní ukotvení, současný koncept). Práce obsahuje také i případové studie
některých pražských organizací.

