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Jiří Horecký: Pracovníci v sociálních službách si zaslouží poděkování

Ing. Jiří Horecký, prezident APSS ČR
V čem vidíte hlavní důvody toho,
že práce v sociálních službách
není u nás vnímána jako prestižní povolání?
Otázka prestiže souvisí zásadně
s ﬁnanční odměnou a ohodnocením
každé profese. V České republice
patří bohužel práce v sociálních službách společně s kulturou k nejhůře
placeným zaměstnáním. V očích široké veřejnosti je pak stále ještě častým
jevem zkreslený pohled nejen na to,
co sociální služby jsou, jak vypadají
a jakým zásadním způsobem pomáhají zachovávat lidskou soběstačnost
a důstojnost, ale i zkreslené pohledy
na to, kdo je vlastně pracovník v sociálních službách.
Absolvoval jste stáže v Německu,
Nizozemsku, na Ukrajině, ve Spojených státech… Dokázal byste
najít rozdíly mezi poskytováním
služeb v těchto zemích a u nás?

V čem máme co dohánět, a na co
naopak můžeme být pyšní?
Každý stát má svá speciﬁka, která
jsou dána pojetím sociální politiky
a sociálně ekonomickou vyspělostí.
Sociální služby v České republice
zaznamenaly veliký kvalitativní
posun zejména v posledních pěti
až osmi letech. Je již poměrně hodně zařízení, která jsou srovnatelně,
někdy i lépe vybavená než poskytovatelé západní Evropy. Kvalita však
neznamená jen vybavení organizace. Jde o přístup k uživateli služby
a hlavně o změnu myšlení, dále o cílené zaměření se pouze na potřeby
uživatele, vcítění se do jeho situace.
V této oblasti se máme ještě co učit.
Je potřeba dodat, že to také do jisté
mír y souvisí s ﬁnancováním sociálních služeb, s dostatečným počtem
kvalitních pracovníků a odpovídajícím ﬁnančním ohodnocením.
Jak se díváte na zavádění standardů kvality sociálních služeb
a práci inspektorů?
Standardy kvality zcela jistě přispěly ke zmiňovanému kvalitativnímu posunu sociálních služeb nebo
ho minimálně urychlily. S inspekcemi kvality je to složitější. Současné
pojetí inspekcí dává poměrně veliký
prostor pro subjektivní hodnocení
a v praxi se ukazuje, že přístup inspektorů může být a někdy opravdu
je regionálně odlišný. Předpokládám,
že to bude ještě nějakou dobu trvat,
než dojde ke kultivaci celého systému. Velmi obtížné pak bude naplnit
všechny standardy kvality sociálních
služeb, pokud dojde k avizovanému
rozsáhlému snížení množství státních dotací pro sociální služby v příštím roce.
Jsou peníze skutečně tím nej-

Když se řekne...
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Je největší asociací v oblasti sociálních služeb u nás, která zde působí již
od roku 1991. Sdružuje více než 600
organizací a 1 350 registrovaných sociálních služeb. Mezi hlavní činnosti
asociace patří informační servis, hájení zájmů poskytovatelů sociálních
služeb, pořádání odborných kongresů, konferencí, seminářů, worksho-

pů a vydávání odborného časopisu
Sociální služby. Asociace realizuje
celou řadu projektů, výzkumů, studií, analýz, ﬁnančně podporuje kulturní, sportovní a společenské akce
pro seniory a zdravotně postižené,
spolupracuje s mezinárodními a zahraničními institucemi a asociacemi
atd. Více na www.apsscr.cz.

Doporučujeme

Pobyt pro sluchově
postižené děti a jejich rodiče
Máte doma sluchově postižené dítě a rádi byste se
dozvěděli nejnovější poznatky
z této oblasti? Pak právě vám
je určen Psychorehabilitační
a sociálně aktivizační pobyt
pro sluchově postižené děti
a jejich rodiče, který se koná
v Praze od 4. do 8. října.
Pobyt s odborným programem
organizuje občanské sdružení
EPHATA (Efektivní Pomoc s HAndicapem sluchovým TAké vy se
otevřte jim). Během akce vás specialisté s dlouholetými zkušenostmi a
praxí na významných pracovištích
(foniatr, logoped, dětský lékař, psycholog, neurolog, genetik, sociálně-právní pracovník, audio technik,
znalec kompenzačních pomůcek
ad.) seznámí s nejnovějšími poznatky z oblasti sluchového postižení.
Po dobu přednášek se o děti postarají osobní asistentky starší 18 let
ze zdravotně-sociálních škol.
Účastníci budou ubytováni v hotelu PRAMEN při SOŠGP v Praze 9
(Za Černým Mostem 362/8). Cena
za celý pobyt pro jedno sluchově
postižené dítě a jeden doprovod je
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1 500 Kč. Počet účastníků je limitován. Bližší informace včetně přihlášky získáte během poradenských hodin v Klubu Mluvme spolu YMCA,
Na Poříčí 12, Praha 1 (blízko nám.
Republiky, proti Palladiu) ve středu
od 16.00 do 17.30 hod. Telefonicky
se můžete obrátit i na předsedkyni
EPHATA, o. s., na telefonní číslo 281
863 921 nebo mobil 721 549 408 a
to ráno do 9.00 hod. nebo večer od
19.00 do 22.00 hod.
(RED)

palčivějším problémem v kvalitě
poskytování sociálních služeb?
Peníze budou bezesporu nejpalčivějším problémem sociálních služeb jako
celku v roce 2010 a jsou jím částečně již
v letošním roce. Množství ﬁnančních
prostředků však není vždy nejdůležitějším faktorem v úrovni kvality sociální
služby. Důležitým determinantem je
lidský přístup, nasazení, pochopení
a celá řada drobných, ale i zcela zásadních věcí, které prakticky „nic nestojí“.
Změnit pohled veřejnosti na
sociální služby je cílem akce
Týden sociálních služeb, která proběhne v pr vní polovině října.
Co si od ní slibujete a jak byste
veřejnost nalákal na den otevřených dveří v sociálních zařízeních?
Je to první takováto akce v České republice a ihned po zveřejnění
a spuštění webových stránek www.
tyden-socialnich-sluzeb.cz jsem dostal celou řadou reakcí a telefonátů,
které byly velice kladné až hraničící
s entuziasmem. Byly to reakce typu
„Konečně nějaká mediální prezenta-
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ce té náročné práce, kterou vykonáváme…“ a tím je vlastně vysloven náš
hlavní záměr.
Věřím a doufám, že medializace sociálních služeb povede ke zdůraznění
nejen její náročnosti, ale i její důležitosti a nepostradatelnosti v moderní
společnosti. Věřím, že lidé využijí

příležitosti, že 7. října budou mít až
stovky zařízení den otevřených dveří.
Také si velmi přeji, aby celý Týden
sociálních služeb byl takovým poděkováním všem, kteří v sociálních
službách pracují, za jejich nelehkou
práci.
(TR)

V České republice se vůbec poprvé uskuteční
Týden sociálních služeb (5.–11. října 2009)
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České republiky vyhlašují Týden sociálních
služeb. Bude se konat od 5. do 11. října, a to na různých místech
České republiky. Během akce, která nemá v České republice obdoby, se pracoviště sociálních služeb otevřou pro veřejnost a lidé
se budou moci osobně seznámit s tím, co sociální služby nabízejí.
bude moci široká veřejnost osobně
přesvědčit o kvalitě této oblasti a faktu, že sociální služby pomáhají statisícům obyvatel zachovat si lidskou
důstojnost a soběstačnost. V rámci
akce se uskuteční také 1. výroční
kongres poskytovatelů sociálních služeb, kde zazní informace o aktuálním
dění v sociálních službách a dojde
k vzájemné výměně zkušeností. Na
kongresu vystoupí zástupci státní
správy, samosprávy a samotných poskytovatelů.
V České republice v současné době
působí 2 268 poskytovatelů sociálních služeb (neziskové organizace,
města a obce, obchodní společnosti,
příspěvkové organizace krajů a obcí
aj.). Sociální služby zaměstnávají více
než 50 000 lidí, potřebují je mimo jiné
senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením aj. Detailní informace o Týdnu sociálních služeb najdete
na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

Ministr práce a sociálních věcí
Petr Šimerka k Týdnu sociálních služeb říká: „Každoročně stát na zajištění sociálních služeb a zajištění péče
blízkými osobami přispívá desítkami miliard korun. Tato oblast přitom není jen o penězích, zákonech
a standardech. Často je důležitý
obyčejný lidský přístup, odhodlání,
nasazení a pomyslná podaná ruka.
Kultura národa se pozná podle toho,
jak se chová ke svým znevýhodněným.“
Prezident Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České republiky
Jiří Horecký uvádí: „Chceme ukázat
veřejnosti, že varianty, kvalita a úroveň sociálních služeb této země zaznamenaly od 90. let minulého století
znatelné změny. Chceme upozornit
širokou českou veřejnost na důležitost a nepostradatelnost sociálních
služeb v každém moderním a vyspělém státě, tedy i České republice.“
Během Týdne sociálních služeb se

(TZ)

Na sociální služby půjde více peněz
Ještě v letošním roce dostanou poskytovatelé sociálních služeb
navíc 800 milionů korun. Na základě žádosti vlády tak rozhodl
začátkem srpna Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Finanční prostředky na sociální služby
se získají v rámci rozpočtu MPSV, a to přesunem peněz ze státní
sociální podpory. Víc dotací na sociální služby tak nebude znamenat navýšení salda státního rozpočtu.
Rozpočet MPSV umožnil začátkem
roku 2009 na podporu regionálních
sociálních služeb vyčlenit pouze 80 %
částky roku 2008. Pro poskytovatele
sociálních služeb to znamenalo, že by
bez dalšího navýšení museli v letošním roce některé sociální služby významně omezit či dokonce přestat poskytovat. Díky opatření Rozpočtového
výboru PSP ČR, kterému předcházelo
vládní ano, bude možné doﬁnancovat
sociální služby dalšími 800 miliony
Kč a i nadále poskytovat klientům potřebné plnohodnotné služby.

základě komparace výše dotací vůči
roku 2008. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytovatelům sociálních služeb ﬁnance poskytne formou
navýšení dosavadních rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Na sociální služby
místního či regionálního charakteru
tak v letošním roce bude po úpravě
určeno celkem 6 558 258 tis. Kč.

Klíč na rozdělení peněz

MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, poskytuje celkem 2 268 poskytovatelům sociálních
služeb (neziskové organizace, města a
obce, obchodní společnosti, příspěvkové organizace krajů a obcí aj.) účelové
dotace. Slouží k ﬁnancování například
osobní asistence, pečovatelských služeb, center denních služeb, domovů
pro seniory, domovů pro osoby se
zdravotním postižením, azylových
domů, domů na půli cesty apod.

Peníze se rozdělí v souladu se šetřením MPSV a podle požadavků krajů a obcí dohodnutých na nedávném
jednání Komise pro sociální záležitosti Rady Asociace krajů České republiky. A to tak, že jednotlivé kraje
dostanou alikvotní podíl z celkového
objemu. Ten se stanovil na základě
aktuálních potřeb na doﬁnancování
služeb v dané oblasti a rovněž na

Dotace
pro 2 268 poskytovatelů
sociálních služeb
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V České republice stále není plně doceňována práce těch, kteří
pomáhají statisícům lidí. Zvýšit prestiž pracovníků v sociálních
službách je jedním z cílů Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR. Na situaci v sociálních službách u nás jsme se zeptali
jednoho z nejpovolanějších, prezidenta této asociace Ing. Jiřího
HORECKÉHO.

Příspěvek na péči
pro 300 tisíc lidí
Ze státních prostředků se vyplácí
příspěvek na péči. Slouží k posílení
kompetencí osob závislých na pomoci jiné osoby a pečujícího prostředí
tak, aby každý individuálně mohl
zvolit nejúčelnější způsob zajištění
potřeb. Příspěvek na péči může být
od 2 000 do 12 000 Kč měsíčně, výše
závisí na stupni závislosti na péči
jiné osoby při zajištění péče o sebe a
na soběstačnosti. Vyplácí ho obecní
úřady obcí s rozšířenou působností,
v současné době ho dostává bezmála
300 tisíc lidí.
(TZ)

