Forum 3_2016.qxd

7.6.2016

15:10

StrÆnka 26

Informační servis čtenářům
kou, jak navrátit smrti lidský rozměr, co
můžeme a máme jako profesionálové
udělat pro to, abychom klientům nabídli
kvalitu života až do jeho konce, tedy
i v umírání. Představil také publikaci Paliativní péče − Úvod do tématu pro pracovníky v zařízeních pečujících o seniory,
která vznikla v rámci projektu, a upozornil

na nový akreditovaný seminář Institutu
vzdělávání APSS ČR, který se tomuto tématu věnuje.
Ve srovnání se švýcarským systémem
paliativní péče je zřejmé, že Česká republika je teprve na začátku dlouhé cesty získávání zkušeností a odbornosti v této oblasti. Smrt a umírání zůstávají stále tabui-

zovaným tématem. Změna však nastane
až tehdy, kdy se o tomto tématu začne
mluvit. Konference v Liberci snad svým
dílem ke změně přispěla.
Autorka (institut@apsscr.cz) působí jako manažerka vzdělávání APSS ČR, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, Česká republika.

Z členské schůze Genderové expertní komory (GEK ČR) v Brně
Drahomíra Zajíčková
Nina Fárová
Dne 18. 3. 2016 se v Brně v Kanceláři veřejné ochránkyně práv uskutečnila členská schůze Genderové expertní komory ČR.
Genderová expertní komora je profesní sdružení sdružující odborníky a odbornice v oblasti rovnosti žen a mužů.
Cílem GEK ČR je začlenit genderovou
perspektivu do jednotlivých oblastí veřejného i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odporníků. GEK ČR je partnerem institucím, které
se rozhodnou zahrnout problematiku rovných příležitostí žen a mužů do svých politik a procesů, včetně pracovních a poradních skupin nebo expertních orgánů.
Je též partnerem jednotlivým zaměstnankyním a zaměstnancům v různých institucích a společnostech, do jejichž kompetencí spadá agenda rovných příležitostí
žen a mužů.
Zasedání členské schůze se zúčastnilo 35
expertů a expertek. Program členské schůze měl několik částí; v první dopolední části
společného zasedání členky a členové jednali o změnách stanov, projednávali výroční a kontrolní zprávy, byla také představena
připravovaná databáze expertek a expertů
v oblasti rovnosti žen a mužů. Vzhledem ke
skutečnosti, že členská schůze nebyla
usnášeníschopná, nebylo možné změny
oficiálně odhlasovat. Hlasování o změnách
proběhne per rollam1.
Kontrolní komisí, v zastoupení Mgr.
Marcely Linkové, PhD., byla předložena
kontrolní zpráva, která byla bez výhrad akceptována a předběžně schválena. Hospodaření GEK ČR je možné ověřit prostřednictvím transparentního účtu, který je dostupný na https://www.fio.cz/ib2/ transparent?a=2300822750.
Členská schůze vzala na vědomí výroční zprávu a doporučila, aby byly členkám
a členům Komory přístupny i zápisy
z předchozích jednání Výboru a jednání
Kontrolní komise. Konkrétně se jednalo
o kritéria a postup při výběru firmy zajišující připravovanou databázi.
Následně byla představena pilotní
verze připravované databáze a její možnosti. Databáze bude uživatelkám a uživatelům přístupná v české a anglické mutaci, umožní vyhledání podle několika kritérií (jméno, tematická oblast působení, klí-
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čová slova, vzdělání). Členkám a členům
umožní editovat jejich profil - sebeprezentaci, praxi, seznam publikací a projektů,
oblast působnosti, členství v radách a komisích atd. V této souvislosti byly na
schůzi diskutovány termíny pilotního ověření a spuštění databáze.
V odpoledních hodinách se členky a členové rozdělili do několika skupin, kde diskutovali následující témata: a) zpětná
vazba od členek a členů pro strategický
plán předkládaný v roce 2017, b) kompetence Výboru (k čemu se má/nemá výbor
samostatně vyjadřovat, kdy je třeba souhlas členské schůze), c) veřejná angažovanost GEK (jaká témata přísluší GEK hodnotit), d) vytvoření sekcí v rámci GEK
podle profesního zaměření. V rámci skupin se diskutovala podpora sdílení znalostí mezi odbornicemi a odborníky, sběr informací od jednotlivých členek a členů Komory, úpravu procesních vztahů v rámci
Komory, budování a udržování vztahů
mezi členkami a členy Komory i spolupráce s obdobnými organizacemi (Česká ženská lobby, Kongresem žen, aj.). Zásadním
tématem činnosti GEK ČR byla zejména
podpora a prosazování genderové znalosti ve všech oblastech sociálního a ekonomického života, včetně genderově orientovaného výzkumu a posilování genderového hlediska v oblasti strategických a jiných vládních (resortních) dokumentů či
dotačních programů. Průběh jednání sloužil také jako místo k seznámení nejen jednotlivých členů Komory, ale také s členy
Výboru a Komise.
Na závěr členské schůze byli přítomní
členové a členky požádáni, aby motivovali další genderové experty/ky k zařazení do
GEK ČR a aby informovali o činnostech
GEK ČR osoby, které se zajímají o téma
rovných příležitostí žen a mužů. Celá akce
byla velmi dobře organizována, podařilo
se zajistit setkání osob se společnými
zájmy a jejich vzájemnou diskusi, sdílení
znalostí a výměnu zkušeností.

1 Rozhodování orgánu per rollam je rozhodování
orgánu mimo své regulérní zasedání. Jde běžně
o situace, kdy je nutné bezodkladně rozhodnout
o určité záležitosti a není zde prostor k tomu, aby
mohlo dojít k projednání věci na řádném zasedání
orgánu. Procedurou per rollam se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů - např.
e-mailem.

Autorka Drahomíra Zajíčková (drahomira.zajickova@vupsv.cz) působí jako výzkumný pracovník Výzkumného ústavu
práce a sociálních věcí, v. v. i., (Research
Institute for Labour and Social affairs RILSA), Karlovo nám. 1359/1, 128 00
Praha 2, Česká republika.
Autorka Nina Fárová (gekcr@soc.cas.cz)
je tajemnicí Genderové expertní komory
ČR, NKC - gender a věda, Sociologický
ústav AV ČR, v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika.
Chystaná novela zákona o sociálně
zdravotním pomezí vzbuzuje obavy
V červnu 2016 by se měla dostat do
vnějšího připomínkového řízení novela
zákona o sociálně zdravotním pomezí. Ta
by měla dát jasná pravidla péči o seniory v případech, kdy jejich potřeby balancují na hranici mezi sociální a zdravotní
péčí. Novela se dotkne jak zákona o zdravotnických službách, tak zákona o zdravotním pojištění a sociálních službách,
i proto se meziresortní pracovní skupina
schází pravidelně již déle než rok. Plné
znění zákona ještě není k dispozici, ale už
nyní vzbuzuje diskuse. Na některé nedostatky upozorňuje již nyní prezident
Svazu zdravotních pojišoven Ing. Ladislav Friedrich: "Integrace zdravotně sociální péče je nutná a pojišovny ji podporují. U současného návrhu nám ale
vadí, že zatím postrádá odpovědi na některé zcela zásadní otázky, především
ohledně financování a personálního zajištění."
Zdroj: HaSIM

