5. newsletter: Březen 2014

Obsahem pátého newsletteru je zpráva z diskuzního setkání MPSV k vypořádání
připomínek v připravovaném zákoně o sociální práci a profesní komoře ze dne 18.
3.2014. Tímto se omlouváme za zpoždění ve vydání newsletteru, ale zpráva z tohoto
setkání pro nás byla zásadní.

Druhá část newsletteru se věnuje pozvánkm a novým diskuzním tématům v sociální
oblasti – sexuální asistence a aktivitám MPSV ohledně profesního zákona a připravované
novele zákona o sociálních službách.
Za tým projektu, Mgr. Šárka Vlková.
7.3.2014
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Profesní zákon sociálních pracovníků
Znovuotevřená diskuze o zákonu o sociálních pracovnících je pozitivní signál ze strany
MPSV. Pokud zákon nebude dobře přijat většinou sociálních pracovníků, nelze ani od
společnosti očekávat, že přijetím zákona začne vnímat sociálního pracovníka jako
odborníka nebo dokonce sociální práci jako prestižní obor (což je i jeden z cílů zákona).
Samotná potřeba zákona a jeho obsah by měl být tedy znovu prodiskutován. Profesní
komora sociálních pracovníků považuje účast při přípravě této normy za stěžejní
z několika důvodů:
-

Sociální pracovník se normou stává oficiálně uznanou potřebnou profesí, jejíž
výkon bude kontrolovatelný, vynutitelný a lze definovat a tedy i očekávat
podobnou činnost vůči lidem

-

Zákon může přinést určitou míru sjednocení oboru oproti současnému systému
nedůvěry pracovníků jednotlivých odvětví (péče X prevence, státní X neziskový
sektor apod.)

-

I pokud se sociální pracovníci shodnou na nepotřebnosti normy, velikost diskuze
a počet lidí, kteří se zapojili, vytvořila funkční komunitu sociálních pracovníků

-

Samotná existence zákona může vést k rozpuštění našeho spolku, pokud bude
nastavena dobře.

Toto je jen nástin důvodů, které jsou významné pro pozici sociální práce, jak mezi
ostatními pomáhajícími obory, tak vůči pracovníkům samotným.
Na stránkách pksp.cz je vložena anketa sociálních pracovníků (pouze pro členy PKSP)
o potřebě zákona o sociálních pracovnících. Toto stanovisko bude zveřejněno i na
kulatém stole zájmových organizací 30.4.
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Anketní otázky:
1. Je nutný zákon upravující profesi sociálního pracovníka?
2. Měla by existovat profesní komora sociálních pracovníků (daná zákonem)?
3. Mělo by existovat povinné členství v profesní komoře sociálních
pracovníků(daná zákonem)?
4. Má se naše sdružení angažovat v přípravě tohoto zákona?
5. Má mít zákon stanoven více „vzdělanostních typů“ sociálních pracovníků?
6. Má být uzákoněna specializace sociálního pracovníka?
7. Rozumíte principu sociální kliniky v přípravném dokumentu?
8. Je sociální klinika potřeba?
9. Je nutná zákonná úprava stáží sociálního pracovníka?
10. Má být stáž rovnocenná s jiným vzděláváním?
11. Má být definována zákonem výlučnost sociálního pracovníka oproti jiným
profesím?
12. Mají být uzákoněny výkony sociálního pracovníka?
Pokud se chcete vyjádřit k anketě, staňte se členem PKSP (viz
http://www.pksp.cz/registrace.php).
.
Dne 18.3.2014 proběhlo diskuzní setkání MPSV – odbor sociálních služeb . oddělení
koncepce a sociální práce se zástupci sociálních pracovníků. Za PKSP se zúčastnila Šárka
Vlková. Ačkoli v názvu semináře byla diskuze, komunikace byla výrazně frontální a dala
nám přehled o zaslaných připomínkách.
Připomínky byly natolik významné, že MPSV posunulo plány přijetí zákona na rok 2017
(přijetí touto vládou s odloženou účinností) a vyzvalo k zapojení další sociální pracovníky
a dále přijímá připomínky k přípravným dokumentům nebo k obecnému principu
profesního zákona.
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Prezentace k semináři je zveřejněna zde: http://www.mpsv.cz/cs/17364
Z této prezentace jsou nejzásadnější prvotní otázky a náměty k diskuzi, které se týkají
obecně smyslu zákona a jeho principů:
•

Je zapotřebí více času na připomínkování a podrobné projednání záměru zákona

•

Předpis připravovat společně se sociálními pracovníky

•

Přizvat co nejvíce organizací a institucí k debatě o zákonu
•

Je potřeba, aby text byl srozumitelný

•

Lepší prezentace návrhu ze strany MPSV

•

Znát kontext plánovaných změn v tzv. velké novele zákona 108/2006 a
provázat tyto změny s věcným záměrem zákona

Argumenty pro a proti vzniku profesního zákona:
PRO
•

Vytvořit společnou normu pro sociální pracovníky napříč resorty.

•

Jednoznačnost, přehlednost a komplexní vymezení.

•

Současné vymezení v zákoně 108/2006 Sb., nedává sociální práci exkluzivitu,
resp. monopol na určité specifikované činnosti, které nemůže vykonávat nikdo
jiný než sociální pracovník.

•

Vítáme zákon, pokud chceme změnu, něco dokázat a chtít, aby nás někdo
respektoval. Jsme rádi, že MPSV a další instituce vynaložily velké úsilí o zlepšení
prestiže profese.

•

Domníváme se, že zákon přinese posílení postavení sociální práce v rámci
organizací a i ve společnosti.

PROTI
•

Zákon nezmění prestiž sociální práce – způsobeno cílovou skupinou, státem a
veřejností.

•

Dojde ke zvýšení administrativní zátěže a nákladů.
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•

Není třeba něco měnit, máme zákon 108/2006 Sb.

•

Materiál obsahuje málo informací, je nepřehledný a nedostatečně konkretizovaný.

Otázky a témata
•

Začlenit do zákona pracovníky v sociálních službách x oddělit pracovníky v
sociálních službách?

•

Změní se radikálně situace všech cílových skupin a příjemců sociální práce?

•

Diskutovat o prováděcím předpisu společně se zákonem.

•

Určit maximální počet klientů na sociálního pracovníka.

•

Téma finančního ohodnocování

•

Historie vzniku stávajících materiálů a kdo se podílel na jejich obsahu?

Zástupci MPSV slíbili každému připomínkujícímu subjektu soukromou schůzku
k vysvětlení zaslaných připomínek.
PKSP má termín 16.4.2014 od 11:00 na MPSV, Podskalská 19, Praha 2. Zájemci o účast
se mohou stále nahlásit.
.
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Pozvánky na diskuze a další setkání
Sociální pracovníci se v tomto měsíci mohou účastnit mnoha zajímavých setkání:

1. DEBATA O SEXUÁLNÍ ASISTENCI
http://www.ligavozic.cz/novinky?action=detail&id=119
Rádi bychom vás informovali a zároveň pozvali na jedinečné setkání. Startujeme
diskuzi o sexuální asistenci. Možná už jste o ní slyšeli, možné víte, pro jakou cílovku je
tato služba určená, možná tušíte, jaký dopad by mohla mít možnost objevování erotiky u
těžce tělesně i mentálně postižených lidí. Již jsme zorganizovali několik setkání, ze
kterých jasně vyznívá nutnost společenské diskuze – a to i na úrovni komunity
hendikepovaných. I ti vlastně stále ještě nevědí, o co jde. Nikdo přesně nevíme, zda by
byla vůbec nabídka takové služby u nás akceptována, využívána, nikdo vlastně nevíme,
co taková služba obnáší a jaká úskalí se v ní skrývají. Pro koho? Jak? Za kolik? Proč?
Kdy? ….
Informace k tomuto tématu naleznete přehledně ZDE:
http://vozickar.com/zazivame-osvicenstvi-sexualni-asistence/
Na tomto linku se nachází film Sexe, l´amour et handicap, který jsme rovněž
přeložili a umožnili tak českému publiku o tomto tématu uvažovat. Titulky si zapnete
pomocí tlačítka v pravém dolním rohu:
http://www.youtube.com/watch?v=YynaVmFig4Q
Toto téma zaujalo zároveň režiséra Robina Kvapila, který by rád tento zárodek
diskuse a vůbec uvažování o této formě realizování sexuality zdokumentoval a
zaznamenal. Zároveň jsme otitulkovali další unikátní dokument Scarlet Road (Šarlatová
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cesta), který se tématu věnuje z pohledu sexuální asistentky i jejích velmi těžce
postižených klientů.
Rádi bychom tedy uspořádali ve středu 9. dubna 2014 promítání tohoto filmu s
neformálním povídáním, které by třeba Robin zaznamenával. Pojďme se o tom bavit,
protože to je jediná cesta k tomu, jak se dopracovat nějaké informace, která by byla
kvalitním odrazovým můstkem pro další vyjednávání.
Co nás například zajímá? Jste tělesně postižení a chybí ve vašem životě sex? Jak
řešíte sexualitu? Umíte si takovou službu představit? Jak si představujete sexuální
asistenci? Jaký máte názor na potřebnost takové služby pro vás nebo pro vaše známé s
těžkým tělesným postižením, kteří jinak nejsou schopní svou sexualitu ventilovat? S
jakými příběhy se setkáváte?
Takové diskuzní skupinky bychom rádi uspořádali i v jiných městech, následovat
by pak měla společná konference v podzimním měsíci, kde by bylo možné veškeré
výstupy zesumírovat, dozvědět se vlastně veškeré informace o této službě, poznat
systémy v zahraničí atd.
Takže:
Ve středu 9. dubna od 18.00 na Lize vozíčkářů (Bzenecká 23). Kamery se nebojte, nic se
bez vašeho souhlasu nebude používat. Není ale krásné být u toho, když něco se něco
dostává z tabu do otevřené diskuze?
Budeme rádi za potvrzení účasti do 7.4. na prezentace@ligavozic.cz

2. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM BARIÉR V DOMÁCÍM
PROSTŘEDÍ
http://www.ila.cz/novinky/zveme-na-druhy-odborny-seminar-prakticke-zkusenosti-shodnocenim-barier-v-domacim-prostredi/
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Zveme Vás na druhý odborný seminář: Praktické zkušenosti s hodnocením bariér v
domácím prostředí
ILA, s.r.o. a Česká asociace ergoterapeutů pořádá dne 10. 4. 2014 od 14:00 do 17:00
(od 13:30 bude probíhat registrace) seminář Praktické zkušenosti s hodnocením bariér v
domácím prostředí.
Seminář je akreditován 4 body pro odbornost ergoterapeut.
Tento seminář je pořádán v rámci projektu Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci
domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich
zaměstnatelnosti s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00330 – projekt je financován z prostředků
ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu.
Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, přihlaste se prosím na e-mailové adrese:
jaroslava.vondruskova@ila.cz.
Více informací získáte z pozvánky:–ila seminar 2014_email_web

3. SEMINÁŘ: ZAPOJTE SE DO KONZULTAČNÍHO PROCESU K
VĚCNÉMU ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍCÍCH
http://www.mpsv.cz/cs/17692
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ústavem sociální práce
Univerzity Hradec Králové si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář, který je
realizován prostřednictvím projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální
práce“. Seminář umožní svým účastníkům aktivní zapojení do Konzultačního procesu ke
konceptu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. Očekávanými přínosy
projektu jsou identifikace/definice modelů rolí sociálních pracovníků a jejich ověření
prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností pracovníků v identifikovaných rolích. Jako
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zásadní výstupy projektu tedy vzniknou podklady pro budoucí standardizaci výkonu
sociální práce (odbornosti a specializace), včetně materiálů pro novelizace stávajících
legislativních předpisů a připravovaný zákon o sociálních pracovnících.
Seminář se uskuteční dne 24. 4. 2014 od 9:00 do 16:30 (prezence účastníků od
08:30) v prostorách Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, místnost E 10, na
adrese Víta Nejedlého 573, Hradec Králové.
Tento seminář je určen pro sociální pracovníky, kteří splňují následující podmínky:
-

ke dni podání přihlášky k účasti na semináři vykonávají sociální práci v organizaci
mimo hlavní město Praha,

-

vykonávají činnosti dle §109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

-

splňují především tento typ vzdělání:
o vyšší odborné získané absolvováním vzdělávacího programu
akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělávání
zaměřených sociální práci, nebo sociální politiku,
o vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském
nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, nebo
sociální politiku,

-

vykonávají praxi po dobu nejméně 3 let po sobě jdoucích v období od 1. 1. 2007
do současnosti, nebo vykonávají praxi po dobu nejméně tří let v období od 1. 1.
2007 do současnosti s tím, že vykonávali sociální práci alespoň jeden rok
nepřetržitě

Kapacita semináře je 50 účastníků. Přihlásit se může pouze jedna osoba za
organizaci. Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že ubytování ani jízdné není v rámci
semináře zajišťováno. K dispozici bude drobné občerstvení.
Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou naleznete zde.
Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu petr.votruba@mpsv.cz. Termín přihlášení je do
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18. 4. 2014. V případě jakýkoliv dotazů prosím pište na marie.froulikova@mpsv.cz, nebo
volejte na telefonní číslo 221 922 114.

3. NGO MARKET
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2014/
15. veletrh neziskovek
25. dubna 2014, 11.00–18.00, Národní technická knihovna, Praha
Letos poprvé bude na NGO marketu mít stánek i PKSP! Navštivte nás!
Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se v letošním roce uskuteční opět v Národní
technické knihovně v Praze a představí návštěvníkům více než 200 neziskových
organizací z celé České republiky i zahraničí. Veletrh doprovodí celodenní program
sestavený z odborných přednášek a seminářů určených zástupcům neziskovek i
veřejnosti, praktických ukázek z činnosti organizací, vzdělávacího programu pro děti a
dalších zajímavých aktivit. Připraveno bude také slosování atraktivních cen pro
návštěvníky a dobrovolnické centrum. Vstup na akci je zdarma.
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Kontakty a info PKSP:
Obecné informace o sdružení:
Profesní komora sociálních pracovníků, z.s.
IČ: 66001293
č.ú.:1161001447/5500
Adresa kanceláře:
Radlická 2487/99
Praha 5, 150 00
Mgr. Šárka Vlková - výkonná ředitelka
- přihlášky a informace o PKSP, přihlášky do kurzů pořádaných PKSP, informace o
probíhajících projektech
E-mail: info@pksp.cz
Tel.:777 890 235
Lenka Šimková - lektorka
- informace o zaměření a náplni kurzů
E-mail: kurzy@pksp.cz
Tel.:739 001 584
Veronika Madejová - manažerka projektu Kurzy a pracovní skupiny jsou nejlepší
učitelky
- informace o zaměření a náplni projektu, přihlášky na cykly kurzů, informace o kulatých
stolech
E-mail: admin@pksp.cz
Tel.:776370523
Jak se stát členem nebo členkou Profesní komory sociálních pracovníků?
Informace a přihlášku můžete vyplnit na této adrese http://www.pksp.cz/registrace.php
Za PKSP výkonná ředitelka a fundraiserka projektu „Kurzy a pracovní skupiny jsou
nejlepší učitelky“ Mgr. Šárka Vlková.
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