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VI. výroční kongres zamířil

Zahájení VI. výročního kongresu

 Text a foto: Zdeněk Kašpárek

Ve dnech 9. a 10. října se
v prostorách táborského
hotelu Palcát a blízké Galerie
Vančurova uskutečnil již
VI. ročník Výročního
kongresu poskytovatelů
sociálních služeb ČR.
Tentokrát proběhl
ve znamení uspokojení
z navýšení finančních
prostředků pro sociální
služby a dostal i mezinárodní
přesah – účastníci kongresu
mohli nahlédnout pod
pokličku sociálních služeb
poskytovaných u našich
protinožců.
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porovnání s loňským kongresem absolvovalo téměř
600 účastníků tentokrát program, který se obešel bez konfrontací a názorových střetů. V jeho úvodní části po zdravicích čestných hostů již
tradičně prezident APSS ČR Jiří Horecký
připomněl dosavadní úspěchy Asociace,
její aktuální projekty i plány do budoucna. Poklidná atmosféra kongresu přetrvala i nadále a byla logickým důsledkem
politických, a především koncepčních
změn, které s sebou přinesl vývoj po posledních parlamentních volbách. Oproti
předchozím letům byla výrazně navýšena částka směřující na dotace poskytovatelům sociálních služeb (7,37 mld. Kč
oproti 6,56 mld. v roce předchozím), bylo
rozhodnuto o zlepšení platových podmínek pracovníků v tomto segmentu, jednotlivé oblasti spadající pod rezort Ministerstva práce a sociálních věcí včetně

Úřadu práce ČR zaznamenaly podstatné
změny vedoucí k nápravě chyb a zmatků způsobených předchozími vládami
a po letech ostrých sporů došlo k pozitivnímu posunu i v úhradách zdravotní
péče. Jak ve svém příspěvku uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, současný stav je výsledkem úspěšné
a konstruktivní spolupráce odborů, zaměstnavatelů i vládních institucí.
Samozřejmě, že zdaleka ještě nejde
o stav ideální: nadále u poskytovatelů
sociálních služeb přetrvává nespokojenost se stále nedostatečnými úhradami
za zdravotní péči, ohodnocení pracovníků
sociálních služeb i přes navýšení zůstává
hluboko pod celostátním průměrem (průměrný plat v soc. službách je 18 565 Kč)
a jak uvedla D. Žitníková, možnost skutečného rozvoje sociálních služeb může
zajistit pouze rozpočet, ze kterého bude
do tohoto segmentu směřovat minimálně 10,5 miliardy Kč ročně. Podle výkonné
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V době nesmyslností jsou
pro mne sociální služby
prostředím, které smysl
ještě stále má
Rozhovor
s Mgr. Petrem
Hanušem, nositelem
Ocenění APSS ČR
za dlouhodobý přínos
k rozvoji sociálních
služeb v ČR

Na kongresu vystoupila také ministryně práce a sociálních věcí M. Marksová

Text: Zdeněk Kašpárek
Problematice sociálních služeb se věnujete už
od konce devadesátých let. Jak jste se k této oblasti
dostal a co pro vás sociální služby znamenají?
K sociálním službám jsem se dostal již na studiu Sociálně právní akademie v Praze v roce 1991, rok poté jsem
se stal členem Pražské organizace vozíčkářů (jsem členem dosud), kde tehdy začínala osobní asistence. Od té
doby jsem prošel od tzv. péčových služeb k preventivním a začal se věnovat ochraně dětí – na MPSV jsem
zakotvil na dlouhých devět let na odboru sociálních
služeb, abych na poslední půlrok zase skončil u ochrany práv dětí. Sociální služby jsou pro mne prostředím,
které v dnešní době nesmyslností ještě stále smysl má.
Našel jsem zde svůj pevný bod pro život.

Steve Rank, obchodní rada Australian Trade Commission, na Česko-australském fóru

ředitelky Svazu měst a obcí ČR Jany Vildumetzové i přes opakovaná ubezpečení MPSV o zajištění transparentního a objektivního systému přetrvávají minulými zkušenostmi opodstatněné
obavy o spravedlivé rozdělování dotací v souvislosti s přechodem
financování sociálních služeb na kraje. A nejen to. Potíže obcím
mj. způsobuje i nedostatečné předávání relevantních informací
mezi úřady práce a obcemi o jejich občanech či změny v oblasti
opatrovnictví a zveřejňování smluv.
Oproti minulému roku tentokrát mezi řečníky prvního kongresového dne nechyběli vrcholní představitelé MPSV. Krátký
projev přednesla ministryně Michaela Marksová, s aktuální
situací v oblasti sociálních služeb účastníky seznámila její náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke
Stöcklová, problematice Operačního programu Zaměstnanost
(2014–2020) jako příležitosti pro poskytovatele sociálních služeb se věnoval ředitel odboru implementace fondů EU Ministerstva práce a sociálních věcí Karel Vít a současný stav inspekcí
poskytování sociálních služeb a proces jejich přechodu na MPSV
přiblížila generální ředitelka Úřadu práce Marie Bílková.
K dalším odborným příspěvkům prvního dne patřilo představení Programu švýcarsko-české spolupráce (Šárka Sovová z Ministerstva financí) či přednáška o klíčových faktorech ovlivňujících bydlení pro seniory a o současných trendech v této oblasti
v ČR (Zdeněk Tůma, KPMG).
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Sociální služby procházejí již několik let řadou
podstatných změn (někdy i poměrně rozporuplných), z nichž ty hlavní jste zažil jako pracovník
MPSV. Upřímně: neměl jste už chuť se k sociálním
službám obrátit zády? Proč jste u nich zůstal?
Když se takto ptáte, tak musím říct, že je to těžká
otázka. Mnohokrát jsem si říkal, jestli to stále ještě
dává smysl. Nakonec vždy byla odpověď ano. A když
vám vaše práce dává smysl, byť je náročná a nedostává
se vám často uznání, pak jdete dál přes každodenní překážky. Přesto ale nakonec nastane čas odejít. Z dnešního pohledu byl můj odchod ke konci minulého roku
pozitivní událostí a umožnil mi nový začátek.
Co pro vás udělení ocenění APSS ČR znamená?
Já si tohoto ocenění nesmírně vážím. Pravda je, že
jsem vždy tato ocenění považoval za vrchol kariéry, kdy
už víc udělat nejde. Já ale cítím, že jsem se v této oblasti
zdaleka nevyčerpal. No a naštěstí u této ceny předchozí laureáti ukázali cestu a já na ní také nyní pokračuji
v práci pro rozvoj sociálních služeb.
Jak to s vámi a sociálními službami vypadá ve vašich plánech směrem do budoucna?
Jak jsem již říkal, pracuji pro sociální služby dál. Nyní
se snažím pomáhat sociálním službám z „druhého břehu“ – od zaměstnavatelů. Rozdělané práce je ještě hodně, a to je pro mne stále výzva číslo jedna.
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Petru Hanušovi blahopřeje k ocenění APSS její viceprezidentka Renata Kainráthová
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Čtvrteční večer patřil jako každý rok
společenskému galavečeru s rautem
a dobrou zábavou, o kterou se tentokrát
postarali moderátor Aleš Cibulka, zpěvák
a imitátor Vladimír Hron a hudební skupina Big Papa. Úvodní část slavnostního
večera však tradičně patřila vyhodnocování a udělování cen a certifi kátů. Certifikáty systému Značka kvality v sociálních
službách si tentokrát odnesli zástupci
Domova pro seniory Městského ústavu
sociálních služeb Klášterce nad Ohří, Domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem Sociálních služeb města Přerova, Domova pro seniory Chodov (Praha
4), Domu služeb seniorům Hvězda Zlín,
Domova pro seniory Máchova Centra
sociálních služeb Praha 2 a Domova pro
seniory Městské správy sociálních služeb
Kadaň. Poprvé tento certifi kát obdržely
také pečovatelské služby, a to G-centra
Tábor a Farní charity Pacov, a rovněž zařízení ambulantních služeb pro osoby se

Pět hvězdiček Značky kvality si odnesla také ředitelka MSSS Kadaň Lenka Raadová

zdravotním postižením – Denní centrum
Mateřídouška z Chodova, Základní škola
a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb Kaňka Tábor a ARPIDA z Českých Budějovic.
Certifi kát Zelený domov určený zařízením zapojeným do energetického projektu APSS ČR a společnosti EkoWATT
letos obdrželi Domov pro seniory Kadaň,
Domov pro zrakově postižené Palata Praha, Domov se zvláštním režimem Krásná
Lípa a Domov ADAM Dřevohostice.
Ocenění APSS ČR za dlouhodobý přínos
k rozvoji sociálních služeb v ČR bylo tentokrát uděleno Petru Hanušovi, který působil několik let jako sociální pracovník
na Lince bezpečí, od roku 2004 pracoval
na MPSV (v letech 2011–2013 ve funkci
ředitele odboru sociálních služeb) a v současnosti je hlavním metodikem projektu
„Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb“, který realizuje Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů, a ředitelem Sekce pro nestátní ne-

ziskové organizace při Unii zaměstnavatelských svazů ČR.
Páteční kongresový program patřil
odborným sekcím zaměřeným na oblast
zdravotní, sociální a ekonomicko-provozní a workshopům věnovaným sociálně-právní ochraně dětí, standardům
kvality v pečovatelské službě, integraci
osob se zdravotním postižením a komunikaci s uživateli trpícími Alzheimerovou
chorobou. Mezinárodní význam kongresu pak přineslo Česko-australské fórum
péče o seniory konané za osobní účasti
obchodního rady Australian Trade Commission pro region střední Evropy pana
Steva Ranka, které prostřednictvím několika videopřenosů ze Sydney českým
účastníkům přineslo australský pohled
na péči o seniory, efektivní financování
pobytových sociálních služeb a vzdělávání odborných pracovníků a díky přednášce pana Dala Stevensona přiblížilo rovněž
nové trendy v designu interiérů a exteriérů objektů sociální péče.

O dobrou zábavu se postatal i Vladimír Hron

Nositelé certifikátu Zelený domov
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Čtyřnozí účastníci workshopu o integraci osob se ZP

