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Kdy a jak mKdy a jak mKdy a jak mKdy a jak mááááme bojovat za me bojovat za me bojovat za me bojovat za 
prprprprááááva nava nava nava naššššich klientich klientich klientich klientůůůů????
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ZZZZáááákon o socikon o socikon o socikon o sociáááálnlnlnlníííích sluch sluch sluch služžžžbbbbááááchchchch
• Smyslem zákona o sociálních službách je 

chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou 
oslabeni v jejich prosazování...

• Základními činnostmi sociálních služeb 
jsou...pomoc při prosazování práv a zájmů. 



c) vytvářet při poskytování sociálních služeb takové 
podmínky, které umožní osobám, kterým 
poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i 
občanská práva, a které zamezí střetům zájmů 
těchto osob se zájmy poskytovatele sociální 
služby.

Povinnosti poskytovatelPovinnosti poskytovatelPovinnosti poskytovatelPovinnosti poskytovatelůůůů soci soci soci sociáááálnlnlnlníííích sluch sluch sluch služžžžeb eb eb eb 
§§§§ 88 88 88 88



EtickEtickEtickEtickýýýý kodex  kodex  kodex  kodex ČČČČASASASAS
2.2 Pracovník jedná tak, aby nebyla 

poškozována důstojnost a lidská práva 
uživatelů služeb.



• Bariéry a odpor na straně 
zdravotnických pracovišť k 
přijímání náročných klientů, 
které se potencují i chováním 
některých IUD

• Snižování ochoty uživatelů 
vyhledat včas pomoc vede k 
tomu, že nechávají své 
zdravotní obtíže až do fáze 
život ohrožujících stavů...

ZdravotnZdravotnZdravotnZdravotníííí p p p pééééčččče a  jeje a  jeje a  jeje a  jejíííí    
nedostupnostnedostupnostnedostupnostnedostupnost



� Trestání klientů policisty

PPPPřřřříííístup nstup nstup nstup něěěěkterkterkterkterýýýých policistch policistch policistch policistůůůů    



PochybenPochybenPochybenPochybeníííí v s v s v s v sííííti sluti sluti sluti služžžžeb eb eb eb 



VyVyVyVyřřřřizovizovizovizováááánnnníííí doklad doklad doklad dokladůůůů
• Obstrukce na úřadech při vydávání 

dokladů
• Trestání či vychovávání uživatelů drog
 



DiskriminaDiskriminaDiskriminaDiskriminaččččnnnníííí opat opat opat opatřřřřeneneneníííí

• Restriktivní opatření - 
aktuálně zpřísnění 
výkupu sběrných 
surovin



DiskriminaDiskriminaDiskriminaDiskriminaččččnnnníííí opat opat opat opatřřřřeneneneníííí
• Vyhlášky v obcích zakazujících sezení na ulici



Prosazujeme prProsazujeme prProsazujeme prProsazujeme prááááva nava nava nava naššššich ich ich ich 
klientklientklientklientůůůů? A pokud ne! ? A pokud ne! ? A pokud ne! ? A pokud ne! ČČČČíííím to je? m to je? m to je? m to je? 

• nemáme boj v národní povaze...
• neradi si veřejně stěžujeme
• doufáme, že vše zlé je pro něco dobré...
• sociální práci vidíme jen v individuálním rozměru 
• nevíme, jak na to
• jsme v intenzivních střetech zájmů



NemNemNemNemááááme boj v nme boj v nme boj v nme boj v náááárodnrodnrodnrodníííí povaze... povaze... povaze... povaze...
• Češi nemají pro boj genetickou výbavu.
• Nadáváme pod fousy a občůráváme, ale 

nepostavíme se výrazně věcem, které 
nás omezují...



Prodlevy pProdlevy pProdlevy pProdlevy přřřři vi vi vi výýýýplatplatplatplatěěěě d d d dáááávek hmotnvek hmotnvek hmotnvek hmotnéééé nouze nouze nouze nouze
Prodlevy pProdlevy pProdlevy pProdlevy přřřři vi vi vi výýýýplatplatplatplatěěěě p p p přřřřííííspspspspěěěěvku na bydlenvku na bydlenvku na bydlenvku na bydleníííí



• Kdo si stěžuje, nebo upozorňuje na problémy, je v 
české společnosti neoblíben...

• Jedna z výchozích přemis standardů kvality přitom 
je pojmenovávání nedostatků

Neradi si stNeradi si stNeradi si stNeradi si stěěěěžžžžujemeujemeujemeujeme



Pseudotransparentnost a Pseudotransparentnost a Pseudotransparentnost a Pseudotransparentnost a 
pokrytectvpokrytectvpokrytectvpokrytectvíííí

• Zahlcujeme naše klienty recitováním jejich práv, 
místo abychom je skutečně dodržovali.

• Fňukáme nad zahlcením administrativou, a tím 
jak požadavky donátorů nám pokřivují práci. Ale 
reálně se jim nepostavíme...

• Domáháme se se návodů...



Je vJe vJe vJe všššše zle zle zle zléééé pro n pro n pro n pro něěěěco dobrco dobrco dobrco dobréééé? ? ? ? 
• Domníváme se, že zlé věci mohou naše klienty 

motivovat ke změně?



RozmRozmRozmRozměěěěry sociry sociry sociry sociáááálnlnlnlníííího zaho zaho zaho začčččlenlenlenleněěěěnnnníííí

� Faktory nepříznivé sociální situace na straně 
člověka
�můžeme omezovat jeho osobní komfort s cílem 

zlepšit jeho schopnosti, zvýšit jeho motivaci či 
oslovit si vhodné chování, pokud se na tom 
transparentně domluvíme.



SociSociSociSociáááálnlnlnlníííí pr pr pr prááááce versus politika ce versus politika ce versus politika ce versus politika 
• sociální práci vidíme jen v 

individuálním rozměru. 
Zastupování zájmů skupin (až na 
čestné výjimky) není pro nás 
sociální práce.  



DoufDoufDoufDoufááááme, me, me, me, žžžže to klienti ude to klienti ude to klienti ude to klienti uděěěělajlajlajlajíííí    
sami sami sami sami 

• Vyzýváme klienty, aby za svá práva bojovali. 
Že jim jen pomůžeme při podání stížností. 
– nechceme přebírat odpovědnost
– nechceme zkomplikovat situaci klientů
– nevnímáme svoji roli jako stěžovatele v 

cizím zájmu.



Jsme v intenzivnJsme v intenzivnJsme v intenzivnJsme v intenzivníííích stch stch stch střřřřetech etech etech etech 
zzzzáááájmjmjmjmůůůů????

• Jsme příjemci dotací z místních rozpočtů.
• Jsme často  v prostorách najatých od obcí.
• Jiná zařízení našich organizací mají 

dotace či prostory od obcí. 



EtickEtickEtickEtickáááá dilemata dilemata dilemata dilemata
Marian Mattison zmiňuje například:
• Právo na sebeurčení versus nejlepší zájem 

klienta. 
• Právo na sebeurčení versus právo na informace 

dalších osob.
• Právo na sebeurčení versus zájmy dalších osob. 
• Zachování důvěrnosti versus právo na informace 

dalších osob. 
• Nejlepší zájem klienta versus zájem dalších 

osob.
• Zachování důvěrnosti vs. zájmy dalších osob.



Jsme v intenzivnJsme v intenzivnJsme v intenzivnJsme v intenzivníííích stch stch stch střřřřetech etech etech etech 
zzzzáááájmjmjmjmůůůů????

• Chceme mít dobré vztahy s jinými 
osobami v síti (politiky, úředníky, policisty, 
zdravotníky...) 

• Chceme být vnímáni jako profesionálové, 
nikoliv aktivisté.



VazalstvVazalstvVazalstvVazalstvíííí v pron v pron v pron v pronáááájemech prostor jemech prostor jemech prostor jemech prostor 
od mod mod mod měěěěst a obcst a obcst a obcst a obcíííí



NevNevNevNevííííme, jak na to... Mme, jak na to... Mme, jak na to... Mme, jak na to... Můžůžůžůžeme:eme:eme:eme:
• Podávat stížnosti
• Podávat stížnosti na nadřízené těch, kteří se 

nechovají profesionálně
• Budeme skandalizovat dílčí témata (např. 

chování policistů, zdravotního systému, téma 
střetů zájmů)

• Budeme rozvíjet oblast prosazení práva formou 
"Advocacy"



VVVVýýýýrorororoččččnnnníííí zpr zpr zpr zprááááva nva nva nva níííízkoprahovzkoprahovzkoprahovzkoprahovýýýých ch ch ch 
sluslusluslužžžžebebebeb (s důrazem na porušování 

práv klientů)
• Přehled oblastí, v nichž dochází k porušování 

práv cílových skupin.
• Oborová komunikace, která umožňuje vyhnout 

se vstupu jednotlivých zařízení do většího rizika



Zdroje:

Mattison, M.: Etická dilemata
Šveřepa, M.: Prosazování a obhajoba práv 

klientek sociální práce. Příběh, který není. 
Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.



    DDDDííííky za pozornost! ky za pozornost! ky za pozornost! ky za pozornost! 

A co s tA co s tA co s tA co s tíííím provedeme?m provedeme?m provedeme?m provedeme?
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