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Informační servis čtenářům
votní péči. Vzdělanostní struktura osob se
zdravotním postižením je podstatně horší
než u populace jako celku (47 % osob nad
15 let má pouze základní vzdělání), přestože náš vzdělávací systém zajišuje přístup
jak k hlavnímu vzdělávacímu proudu, tak ke
speciálním programům.
Soubor byl podroben analýze rovněž
podle typu, příčin, délky trvání, míry
a důsledků zdravotního postižení. Jde
o velmi důležité ukazatele, které však vyžadují vysoce odborný medicínský přístup.

Respondenti proto dostali podrobné metodické vysvětlivky, opírající se o Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10).
Socioekonomické ukazatele představují
závěrečnou část dotazníku. Patří sem údaje
o kompenzačních pomůckách, o bydlení
(včetně pobytu v zařízeních sociální péče),
o ekonomické aktivitě a o pobírání dávek
sociální péče. Ekonomická aktivita osob se
zdravotním postižením je ve srovnání
s populací ČR výrazně nižší, což platí i pro
další země EU.

Výběrové šetření ČSÚ o zdravotně postižených osobách přináší cenné údaje vzdor
tomu, že se při zpracování vyskytly drobné
nedostatky (např. se mluví o „léčebnách“
tam, kde jde o zařízení sociální péče, užívá
se zrušený termín „bezmocnost“, ne zcela
jasný je vztah mezi tabulkou 19 a 20). Práce
však nesporně představuje průkopnický
čin, svou úrovní srovnatelný s obdobnými
publikacemi EU.
Ing. Anna Červenková, VÚPSV

Jak zajistit prostředky na činnost neziskových organizací
S názorem neziskových poskytovatelů
sociálních služeb na způsob financování
jejich činnosti a s jeho negativními dopady
na rozsah a kvalitu jimi poskytovaných služeb seznámili veřejnost zástupci krizové
skupiny neziskových poskytovatelů sociálních služeb na tiskové konferenci 4. června
2008. Současně zveřejnili svoji analýzu současného systému poskytování sociálních
služeb, z níž vyplynulo, které skutečnosti
z jejich pohledu nejvíce negativně ovlivňují
podmínky pro jejich činnost. K obraně
zájmů svých a svých klientů vytvořili
následně ANEPOSS - Alianci neziskových
poskytovatelů sociálních služeb, která provozuje i stejnojmenný webový portál. Jejím
cílem je dosáhnout vytvoření přijatelných
a udržitelných podmínek pro kvalitní a profesionální zajištění služeb potřebným a rovných podmínek na trhu sociálních služeb.
Jak dokladovali, ze zveřejněných dat vyplývá, že zatímco ústavní zařízení, jejichž zřizovateli jsou v převážné míře kraje nebo obce,
získala v plošném průměru dotaci ve výši

Sexualita mentálně postižených - II
Ve dnech 11.−12. prosince 2008 se bude
v Hradci Králové konat již druhá celostátní
konference k problematice sexuality mentálně postižených. Opět ji připravuje občanské
sdružení ORFEUS ve spolupráci s katedrou
sociální práce a sociální politiky Pedagogické
fakulty Univerzity v Hradci Králové, na přípravě se budou podílet Sdružení pro podporu mentálně postižených a Společnost pro
plánování rodiny a sexuální výchovu.
Konference bude rozdělena do tematických
bloků, které budou věnovány úloze pomáhajících organizací, oblasti výchovy a vzdělávání,
právním aspektům a praktickým zkušenostem
poskytovatelů sociálních služeb v této oblasti.
Jsou plánovány i některé doplňkové akce,
např. promítání výukového animovaného
filmu „O sexu...“, specializované workshopy,
prodej odborné literatury apod.
Konference je určena pracovníkům státní
správy a samosprávy, ústavů sociální péče,
nestátních neziskových organizací a akademických pracoviš včetně studentů
z výchovné zdravotní a sociální oblasti a příbuzných oborů.
Bližší informace včetně přihlášky v elektronické podobě bude možné nalézt na stránkách www.orfeus-cr.cz v sekci vzdělávání,
v podsekci sexualita mentálně postižených
a konference 2008.

zhruba 90 % provozních nákladů, neziskové
organizace se musely v průměru spokojit
s dotací nepřesahující 30 % s tím, že se počítá s financováním jejich aktivit prostřednictvím projektů financovaných z programů
Evropské unie. Do poloviny roku 2008 však
nebyly vypsány téměř žádné projektové
výzvy v rámci strukturální pomoci EU na
období let 2007-2013, kterou zprostředkovává a rozděluje český stát. V současné době
tak řada poskytovatelů bojuje s nedostatkem finančních prostředků, musí omezovat
či rušit své aktivity a služby, propouštět personál, což má často velmi nepříjemné
důsledky pro jejich klienty. Mnozí z nich
například potřebují k tomu, aby se mohli
začlenit do společnosti, případně uplatnit na
trhu práce, dlouhodobý výcvik a trvalou
podporu. Hrozí, že pro nedostatek financí
přijde dosud vynaložené úsilí nazmar.
Vzhledem k tomu, že jsou neziskové
organizace důležitou součástí demokratické
společnosti a zásadním způsobem se podílejí na zajišování veřejných služeb a veřej-

ně prospěšných činností, spojily neziskové
organizace působící v nejrůznějších oblastech své síly. 17. července vystoupili
zástupci tematické platformy NNO zaměřené na sociální a zdravotní služby, na veřejně prospěšné činnosti v oblasti rovných příležitostí, vzdělávání, lidských práv a kultury
s následující výzvou: „Vyzýváme zodpovědné činitele i relevantní státní orgány,
jmenovitě všechna ministerstva, aby veřejnost co nejdříve jasně informovali o závazných termínech a programech čerpání
strukturální pomoci pro neziskový sektor
a umožnili tak neziskovému sektoru podílet se na veřejných službách a projektech
přispívajících k rozvoji ČR. Zvláště pak
vyzýváme k jasnému formulování priorit
v podpoře neziskových organizací poskytujících sociální služby a k zajištění nástrojů
pro naplňování těchto priorit.“
Na média se pak obrátili s apelem, aby
věnovala této problematice pozornost
a stala se skutečným nástrojem veřejné
kontroly politiky státu.
- Li -

Novinky
v knižním fondu ČICSO
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Výsledky soutěže NAděje pro změnu Ústavů vyhlásilo občanské sdružení Quip - Společnost
pro změnu 24. června 2008. Soutěž byla zaměřena na podporu deinstitucionalizace služeb
pro lidi se zdravotním postižením a jejím smyslem bylo zvýšit kvalitu života lidí s postižením
žijících v ústavech. Sleduje několik cílů: šířit příklady dobré praxe, podpořit pracovní týmy
ústavů, v nichž už se změnami začali, a motivovat další ústavy a jejich zřizovatele k zahájení procesu deinstitucionalizace. Podmínkou účasti bylo zpracování projektu Plán prvních
kroků potřebných pro vytvoření strategie transformace ústavu. Tři vítězné ústavy - Zahrada
z Kladna, Vyšší Hrádek z Brandýsa nad Labem a Domov pod Lipami Smečno - získají možnost vyslat své pracovníky na zahraniční studijní cestu, vyškolení pracovního týmu a finanční příspěvek na realizaci prvních kroků vedoucích k deinstitucionalizaci služeb. Finanční část
odměny vítězům věnoval Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Organizace soutěže byla
financována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Více informací na: www.kvalitavpraxi.cz.
FÓRUM sociální politiky 4/2008
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