Olga Richterová: Pustili jste mě na novou paní ministryni. Co se hejbne?
21. 8. 2018
Co znamená tohle heslo v praxi? Třeba možnost ptát se na výsledky. Hledat prostor pro
změny. Pokládat otázky ministerstvům a vládě - a to nejen při parlamentních
interpelacích.
V Pirátském poslaneckém klubu máme rozdělenou zodpovědnost, mou gescí se stal sociální výbor.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ode mě proto na základě rozhovorů s lidmi z oboru a podnětů
občanů dostává spoustu mailů. K fungování Úřadů práce, k pěstounské péči a její podpoře, ke
konkrétním otázkám ohledně sociálních dávek. Potěšilo mě, že díky těmto aktivitám mi zanedlouho
po jmenování nové paní ministryně přišlo pozvání na osobní schůzku. Před pár dny (17.8.2018)
jsem tedy v budově s historickým páternosterem a rozlehlými schodišti měla šanci více než hodinu
diskutovat s Janou Maláčovou.
Kdo chcete jen krátké shrnutí: dobrý!
Koho zajímají detaily: čtěte dál. Podrobnosti po bodech.
1) Bydlení: Shodly jsem se, že dlouhodobým řešením není pouhé napsání zákona o sociálním
bydlení a široká podpora dostupnosti bydlení obecně (přes regulaci Airbnb či digitalizaci staveb.
řízení, jeho zrychlení, vytváření regulačních plánů až k podpoře bydlení družstevního a obecního
anebo taky právní prostředí pro SVJ). Je to i hledání cest k tomu, jak do této problematiky přivést
větší množství odborných pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi v potížích a podporují je
v udržení bydlení i v často obtížném návratu do práce. Též potřebujeme postupně zvýšit odměnu i
prestiž pro současné sociální pracovníky, aby po několika letech obor neopustili po zjištění, že stát
není schopen připravit řádné podmínky pro výkon sociální práce ani zázemí pro jejich profesní
růst.
Můj konkrétní návrh (pro služby prevence): dnes odborníci (sociální pracovníci) často dělají garanty
na více pracovištích - a s klienty pak pracují pracovníci v sociálních službách - klidně i bez
dokončeného středoškolského vzdělání. Jak z toho ven? Zavést mezistupeň, kde by stačila léta
praxe (min. 5) a poté důkladná odborná zkouška - byl by to skvělý model pro lidi, kteří se
osvědčili, ale na VŠ nijak zásadně jít nechtějí. Protiargument : bez VŠ tuto náročnou práci dělat
nejde. Podrobně diskutováno v tomto vlákně.
2) Transformace péče o ohrožené děti: Jde zjednodušeně řečeno o "zmenšení ústavů na byty".
Toto téma je aktuální zejména v Pardubickém a Zlínském kraji, kde mají po dohodě všech
zúčastněných resortů zpracované plány, jak pro děti systémově tyhle přínosné změny provést.
Týkají se zejména terénních a ambulantních služeb a komunitního charakteru zařízení. Jinými
slovy: je třeba koupit/opravit pár bytů a rozestěhovat velká zařízení. Prioritně v těchto dvou
krajích, kde o to ředitelé a kraje stojí a transformaci naplánovali.
Můj návrh: Pokud se opravdu podaří na tyto pilotní projekty nalézt alespoň část prostředků, mohou
se stát inspirací dalším krajům. Potýkáme se totiž s nedostatkem pěstounů, zejména těch
dlouhodobých, a s nebezpečím vyhoření lidí, kteří ve svých zařízeních transformaci připravovali a
nyní hrozí, že jejich několikaletá práce přijde vniveč.
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