OTEVŘENÝ DOPIS SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ MINISTRYNI
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Vážená paní ministryně,
obracíme se na Vás jako sociální pracovníci s mnohaletou praxí a jako členové
profesních organizací, které sdružují stovky sociálních pracovníků v ČR. V poslední
době došlo v oblasti sociální práce a sociálních služeb k mnoha událostem, které
bylo potřeba komentovat (kauzy DOZP Vejprty „Kavkaz“, Domov Slunečnice…)
Všimli jsme si, že ne vždy média zachytila vhodné použití termínu pro jednotlivé
zúčastněné odborníky, tedy že došlo k přepisu Vašich sdělení zavádějícím
způsobem.
Paní ministryně, jsme si vědomi, že „pouhým“ správným používáním
terminologie nedojde ke zlepšení stavu v sociální sféře, která spadá do kompetence
Ministerstva práce a sociálních věcí. Víme však, jak je v tomto oboru důležitá práce
s veřejností. Z tohoto důvodu považujeme za důležité zdůraznit zásadní rozdíly mezi
zcela různými pracovními pozicemi:
Sociální pracovník je odborník, který získal vysokoškolské vzdělání získané
studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu (VŠ)
nebo vyšší odborné vzdělání (VOŠ), a to v oboru sociální práce a příbuzných
oborech. Pracovník v sociálních službách je oproti tomu člověk, který vykonává
přímou obslužnou péči, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou
činnost, nebo pracuje pod dohledem sociálního pracovníka. Zjednodušeně řečeno,
kvalifikaci získává ve 150hodinovém kurzu, který je možné dokonce absolvovat až
do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání.
Obě pozice mají nezastupitelnou úlohu v oblasti sociální práce a sociálních
služeb. Agenda sociálních pracovníků je však nesrovnatelně komplexnější; v jejich
popisu práce je celá škála činností od konkrétní pomoci, přes vyhodnocování
vhodných způsobů řešení, až po návrhy pro makro-praxi. Kupř. v pobytových
službách může být jeden sociální pracovník a mnoho pracovníků v sociálních
službách; není to tedy tak, jak uvedla po události v ÚSP Vejprty TV Seznam 20. 1.
2020 v rozhovoru s Vámi: „Novela zákona o sociálních službách, která počítá s
navýšením sociálních pracovníků na počet klientů“, a konstatuje, že, “ za posledních
pět let jsme navýšili platy sociálních pracovníků o více než polovinu“, mluvíce o
pečujícím
personálu
této
pobytové
služby.
Zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pozar-ve-vejprtech-prestrelka-mezistarostkou-a-ministryni-malacovou-86743 Podobně v článku zde: Ministryně
Maláčová slíbila méně klientů na jednoho sociálního pracovníka. Odborníci ale nevědí,
odkud se budou brát, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chybi-tisic-pecovatelunechte-nam-ukrajince-zadaji-domovy-po-tragedii-ve-vejprtech-86814
Vnímáme, že ani po 100 letech existence profesionální sociální práce v ČR
není obsah práce sociálního pracovníka vždy správně uchopen a používán z
pohledu státních orgánů i samospráv. Sociální pracovníci však vědí, jaká je jejich
agenda, neboť byli a jsou v tomto směru vzděláváni na veřejných vysokých školách
a vyšších odborných školách. Vítáme Vaše odhodlání posílit sociální práci na
obcích, tedy tam, kde se stát potkává s občanem v nouzi či určité potřebě. Sociální

práce je, kromě veřejné správy a sociálních služeb, vykonávána i v dalších
rezortech, které jsou prozatím ošetřeny v § 1 zákona o sociálních službách.
Prosíme, nechte však na jednotlivých na sociálních pracovnících, jaké metody
práce zvolí. Ti jsou připraveni co nejkvalitněji odvádět svoji práci tak, aby vyhověli
společenskému zadání a přitom vždy zachovávali lidskou důstojnost těch, kterým
může být jinými subjekty upírána.
Vážená paní ministryně, neváhejte své sociální pracovníky oslovit pro další
společnou práci ve prospěch lidí, kteří nemají stejné startovní podmínky, těch z nás,
kdo se ocitli v těžkostech. Sociální pracovníci jsou a chtějí být Vašimi zásadními
partnery ve sféře, kterou se nyní pokoušíte zlepšit návrhy zákonů a dalšími
opatřeními. Rádi Vám budeme k dispozici pro konzultace v našem oboru jako
zkušení sociální pracovníci i prostřednictvím organizací, kterých jsme členy.
Paní ministryně, blahopřejeme Vám ke Světovému dni sociální práce, který si
připomínáme 17. března, a přejeme vše dobré ve Vaší práci.
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