V Brně se konalakonferenceo stavua budoucnostisociálníchslužeb
Poslední dva dubnové dny se sjeli do Brna odboráťt ze sociálních služeb. Pod záštitou sekce
sociál Odborového svazu zdravotnictví a sociální péčeČR se konal ve Spořite|ní akademii již
třetí ročník konference, která se věnuje sociálním službám. Tentokrát s názvem ''Kam kráčí
sociá|ní služby v Českérepub|ice - boj o přežití,
nebo nryšující se kva|ita?..Díky Íinančnípodpoře Nadace Friedricha Eberta bvlo možnémimo
tuzemských přednášejících v Brně přivitat i kolegy z Ve|ké
Británie. Přednáškám a zkušenostem Britů je věnován samostat.
ný č|ánek PhDr. Jany Veselé. Tento text by chtěl spíšepřiblížit
konferenci z hlediska sdě|ení českých přednášejících a účastnftů.
Již samotnó téma evokovalo
rumé pocity a tyto byly umocněné
ruznými úhly pohledu \Ystupujících na problematiku sociálních
služeb. Přednášejícízastupovali
všechnyaktéry kteří se v tétooblasti pohybují. Konference se
zúčastnili zástupci Ministerstva
práce a sociálníchvěcí, ňizovatelů,Všeobecnézdravotni pojišťovny, zaměstnavatelůa poskýovatelůa samozřejmětakézaměstnanci
_ odboráři. Konference probíhala
svižněa diskuze byla místy velmi
žhaváa občasi trochu vyhrocená.
Na úvod konference kátce vystoupil zásfupce Nadace Friedricha Eberta Vladimír Špánik,který
sdělil přítomným,žeje rád, když
se pořádají akce tohoto druhu,
kteréjsoucílené,zaměřenéna praxi a mají konkrétní výstupy'
Samozřejmě popřál také účastníkům příjemnou konferenci a
pěkný pobý v Bmě.
A|tman kritizoval krácené
dotace
Druhým lrystupujicímbyl radní
zodpovědný za oblast sociálních
služeb v Jihomoravském kraji
PhDr. Jiří Altman, který i přes to,
že probihalo zastupitelstvo, alespoň pozdravil účastníkykonference a přednesl kátlcý přispěvek
k tomu, jak vnímásoučasnou
sifuaci v sociálních službách kaj.
Ve svém sděleni kitizoval krácenédotacez Ministerstva práce a
sociá|ních věcí a ubezpečil pří.
tomné,že kaj hledá pro sociální
sluŽby finance. Podle jeho slov
se v žádnémpřípadě neuvaŽuje
o tom. Že by se měly úsporyprojevit na platech zaměstnanců.
Naopak kaj počítás tím' žepodle
naÍizeni vlády dostanou zaměstnanci přidáno. Poslední informace, která zazné|a,by|a, že kraj bude v nejhoršímpřípaděřešit situaci pomocí úvěru,o kteý požádá
banku.
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Horecký popsal současnou
situaci
A poté se už pilně pracovalo.
_ Jiří Horecký,
První přednášející
prezident Asociace poskýovatelů
sociálnich služeb CR, lystoupi|
s velmi dobře zpracovanýmpopisem současnó situace. Jeho vystoupenínaleznete na webových
shrínkách odborového svazu
v rubrice Sociální služby

Aktuality. Je nutno zmini| že pan
prezident Horecký se sociá|ním
službámvěnuje s maximálnímnasazením,má jasnou vizi a velmi
dobře komunikuje se všemi partnery. Zklátka v tomto případě radost spolupracovat. Samozřejmě,
žese vŽdy a ve všemneshodneme,
ale snažímese věci řešit.
Schlanger ocenil spo|upráci
Na
vystoupení prezidenta
Horeckého navázal předseda
odborovéhosvazu zdravotnictvi a
sociální péče ČR RNDr. Jiří
Sch|anger.Zopakoval svazovépostoje a názory na řešeníproblémů
a hovořil takéo spo|upráci.V tom-

to případě se zaměřil na Un1i za.
městnavatelských
svazůČR, s jejimž preztdentem Ing. Pavlem
Duškema předsedouNarodnírady
osob se zdravotním postižením
CR Václavem Krásou vytvořili již
známou trojici a soustavně''bombardují..Ministersrvopráce a soci.
á|níchvěcísvymi připomínkami.
Marek požadovaldůslednou
kontrolu
PředseduSchlangeradoplnil zástupce Unie zaměstnavatelských
svazu ČR doc. lng. Jiří Marek,
Csc'' který zastoupiljejíhoprezidenta Ing' Pavla Duška' V jeho
příspěvku zazné|o,že je nutná
spolupráce všech aktéruv oblasti
sociálních služeb' že je potřeba
kontroly využíváníprodůs|edné
středků,a to tak, aby byly služby
fi nancoványpředevším
ekonomicpraky. Jako příklad velmi špatné
xe uvedl situaci,kdy napříkladdvě
firmy dostanouprostředky na sociální poradenstvía nikoho neza.
jímá četnostúkonův tétooblasti.
Jedna ťrrmamůžeposkytnout deset rad denně'jinájednuýdně'
Žárský sliboval - jako
každoročně
Po zaměstnavatelíchvystoupil
ředitel odboru sociálních služeb
MPSV Mgr' Martin Žárský' Jeho
příspěvek se ýkal připravované
novely zákona o sociálních službirh a poskytování sociá|nich
služebjako celku. Samozřejmě,že

za resortemsociálníchslužebjsou
už na tom finančněhuře jen pracovníci kulturních instifucí a
zemědělci. Problémnastalv případě úhrad ýkonů ze zdravotniho
pojištění.Ministerstvo změnilo
vyhláškua prodloužiločasvýkonu
podávánílékůper os z 5 na 10 minut. Pojišťovnydnes nechtějíproplácet |rto vykony' zaÍizeni opět
pÍicházeji o finance.
Místopředsed\mě odborového
svazu zdravotnictvía sociálníoéče
ČR Dagmar Žintková v této;ouvislosti opět připomněla' žese mají hledatsystémová
řešení.
Úhrady
ze zdravotního pojištění formou
výkonůby se měly na základě dohody změnit na paušálníp|atbu'
mělo by se kontrolovat lYužití
příspěvku na péči'systémověse
musí řešit dotace, bez financí a
polze z plateb klientůa z příspěvku na péčizaÍizeni nemohou fungovat. odbory a zaměstrravatelé
již od ,'spuštěni,,zákona požaduji
finančníana|ýzunákladovosti služeb, od které by se měl odvíjet
systémdotací.A stále nic, jen
marně čekají'
Mgr. Žárský jako každoročně
přis|íbil' že se bude MPSV situací
zabývata hledat řešení.
Další vystoupení zástupce
MPSV Mgr. Peha Hanuše bylo
mimo plán. Sděleni bylo ksátkéa
týkalo se projektu přípravy transformace zaÍizeni pobytoých slu-

tentopříspěvekvyvolal vlnu emocí' Zaměstnanciz praxe nesouhlasili s mnohatvrzeními.Nedostatek
financí visí nad zařízenímijako
Damoklův meč.Kolegyně a kolegovése ptali, co mají dělat, když
nejsou peníze.Y zaÍizenichse za.
stavily investice, zaměshrarrciv sojsoujedni z nejciálnichs|uŽbách
hůře ohodnocených pracovníků,

žeb'Tento bod měl být na programu následujícíden, ale bohužel
zásfupci MPSV se z druhéhodne
konferenceomluvili. Po vzájemné
dohodě se odborový svaz rozhodl,
že k projektu transformace,kteý
je velmi zásadním zásahem do
celéhosystémusociálních služeb,
uspořáďí samostatnoukonferenci
a pozve na ni zástupce MPSV'

