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R O Z H OVO R

Rozhovor
s prezidentem APSS ČR

Jiřím Horeckým, B.A.
Pane Horecký, Vy jste byl před
nedávnem zvolen prezidentem
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen APSS
ČR). A nejen to, změnil se počet
viceprezidentů, jakož i jejich personální obsazení, ale i dalších členů prezidia. Ačkoli jsou to vnitřní věci APSS ČR, přesto Vám chci
položit otázku: Domníváte se, že
tyto změny v asociaci se mohou
nějakým způsobem promítnout
do reálného života i toho zbytku
cca 60 – 70% poskytovatelů sociálních služeb v ČR?
Každá ta personální změna sebou
nese to, že se mění organizace, přicházejí nové nápady a tím pádem se
změní i asociace. Jestliže se asociace
mění v době, kdy máme nový zákon,
lze předpokládat, že i nečlenové zaregistrují, že by jim asociace mohla být
nějakým způsobem užitečná, zejména pak z hlediska informací, které
dostávají, informací, kterých je teď
nedostatek a po kterých všichni prahnou, protože potřebují vědět jestli to,
co dělají, dělají dobře či špatně. Také
bychom chtěli využívat lobbingu
k prosazování našich zájmů.
Myslím si, že málokdo z naší branže
přehlédl, že prezident APSS ČR se
vyjádřil k ožehavým problémům
rezidenční péče v celostátních sdělovacích prostředcích. To nebývalo
dříve zvykem, zejména pak nebylo
zvykem vyjádřit se takovým způsobem, který nekonvenuje s názory MPSV. Zeptám se proto, chcete
v tomto stylu změny mediálního
obrazu asociace a možná i celé
profesní skupiny poskytovatelů
sociálních služeb pokračovat?
Já jsem to říkal již před svým zvolením do čela APSS ČR, že budu důsledně dbát na prosazování zájmů členů
asociace, a to i za cenu střetu nebo
konfliktu se státní správou nebo
samosprávou, ať už je to MPSV nebo
zřizovatelé. Jsme připraveni vyjadřovat se otevřeně k zásadním otázkám
týkajícím se poskytovatelů sociálních služeb, jsme připraveni poskytovat zpětnou vazbu státní správě,
jak funguje nový zákon o sociálních
službách, jaké má nedostatky, co
nás trápí. Bohužel i za tu krátkou

dobu, co působím
v této funkci, jsem
zjistil, že ne vždy je
tato zpětná vazba
žádána, ne vždy je
o ni zájem. Pokud
by to měl být trvalý
jev, tak se ozveme
nahlas. Takže abych
odpověděl na položenou otázku, taková forma vyjádření
ve sdělovacích prostředcích by rozhodně neměla být ojedinělým gestem, ale
chtěl bych v tomto
způsobu pokračovat
i nadále. I u dalších
témat budu volit tu
cestu, že napřed budu kontaktovat dotčený státní orgán,
popřípadě hledat jiná řešení a pak využít sdělovacích prostředků.
Mám tomu rozumět tak, že tyto
Vaše aktivity se nebudou dotýkat jen problémů poskytovatelů
sdružených v asociaci, ale celé
oblasti poskytovatelů sociálních
služeb?

Ještě bych se chtěl zeptat, jestli
je něco, co byste chtěl jako nový
prezident APSS ČR našim čtenářům vzkázat? Našimi čtenáři jsou
nejen členové asociace, ale velká
skupina nečlenů, zřizovatelé a
další odborná veřejnost v oblasti
sociálních služeb.

Samozřejmě. Když jste před chvílí
hovořil o problematice restriktivních
opatření, tak např. bojujeme o jasné
vyjádření, zda postranice u postelí
ano či ne, a v tom případě bojujeme
za všechny poskytovatele a nejen
za členy asociace. Benefit pro členy
asociace spočívá v tom, že potřebné
informace dostanou členové okamžitě, kdežto ti ostatní až zprostředkovaně, třeba prostřednictvím vašeho
časopisu nebo jiných médií. To je
jediný rozdíl mezi členy a nečleny,
protože jsou to problémy, které se
nás dotýkají všech, je jedno zda členové nebo nečlenové.

Rád bych zdůraznil, že v ohnisku
pozornosti nás všech, ať již zřizovatelů, poskytovatelů, ale i dalších odborných pracovníků, je klient (uživatel
sociální služby). Důležité je, aby se
cítil v našich zařízeních dobře. Za
asociaci chci říci, že se budeme soustředit právě na toto. Kromě toho
bychom chtěli vzkázat všem poskytovatelům, že být členem asociace
se vyplatí. A do budoucna bych chtěl,
aby každý člen asociace, když se jej
někdo zeptá, co mu asociace přináší,
byl schopen vyjmenovat bez zaváhání hned několik evidentních pozitiv.

Zmínil jste i náš časopis, pokud
budete chtít některé informace,
myšlenky a názory prezentovat na
našich stránkách, jsme na spolupráci připraveni.

Děkuji za rozhovor a budu rád,
když se k některým velkým tématům, na které není v tomto rozhovoru dost prostoru, budeme moci
vrátit.

Děkuji za nabídku.

Rozhovor vedl Karel Štěrba

