OV 3. týden - 30. 3. – 1. 4. 2020
Protože posílám zápisy až teď, postupně si je opište, můžete i nalepit (máte-li možnost tisku).
Přemýšlejte o tom, jak se na tyto věci nahlíží v současné situaci, která se týká lidí nejen u nás, ale na celém světě.
Své postřehy (myšlenky) můžete vypsat dozadu do sešitu.

SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU
= snaha státu zajistit potřebnou životní úroveň sociálně potřebným lidem (nemocní, staří, nezaměstnaní, …)
Záchytná sociální síť = soubor nástrojů sociální politiky
1)Státní podpora v nezaměstnanosti - vyspělé státy se snaží o snížení nezaměstnanosti – podpora vzniku nových
pracovních míst, úřady práce, rekvalifikace, … - vždy musí být vyplaceno životní minimum
2)Státní sociální podpora - zajištění uspokojení základních potřeb lidí + příspěvky v důsledku změněné sociální situace
- vyplácí se, pokud příjmy rodiny (osoby) nepřevyšují hranici danou zákonem
a)přídavek na dítě (nezaopatřené)
b)příspěvek na bydlení c)příspěvek na dopravu
3)Ostatní dávky: rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné

NADNÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
- možnost trvale zajistit bezproblémový život jednotlivých států
Důvody:
a)geografická poloha země a její velikost – ČR = malá rozloha, strategická poloha – „srdce Evropy“
b)hospodářská a sociální – každý stát potřebuje dovážet některé suroviny a výrobky
c)bezpečnostní, politické a kulturní – výměna zkušeností, zajištění míru a bezpečnosti
Úspěchy: věda, technika, lékařství, komunikace,…
Problémy: obavy před nemocemi, poškození přírody, drogy, kriminalita → možná řešení: prohloubení spolupráce,
vznik nadnárodních struktur, spojování se = INTEGRAČNÍ PROCESY

HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE
- mezi státy vytváří světovou ekonomiku
a)zahraniční obchod – každý stát musí: dovážet = importovat
vyvážet = exportovat
Příklady v ČR: import: ropa, pohonné hmoty, ovoce,…
export: sklo, pivo, automobily,…
b)ochranářská hospodářská politika = ochrana před zahraniční konkurencí
- podpora vývozu (bez cel), omezení dovozu (cla → ↑cen)
c)omezení překážek mezinárodního obchodu
- po 2. sv. válce snaha usnadnit mezinárodní obchod → vznik organizací
- 1947 – GATT – Všeobecná dohoda o clech a obchodu
- 1995 – WTO – Světová obchodní organizace – pokračovatel GATTu
- vznik zón volného obchodu – celní unie např. BeNeLux
- NAFTA – Severoamerická zóna volného obchodu
- CEFTA – Středoevropská zóna volného obchodu (ČR, SR, POL,…)

