Otázky z diskuse, 18. květen 2011
Setkání tematické sítě Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem
Martin Žárský představil lákavou vizi budoucí situace, kdy sociální práce na úrovni obce
představuje kontinuum, které ve všech dimenzích přesahuje agendu dávek
1. Kde je taková vize ve vazbě ke stávající reformě představena?
2. Jak je tato vize komunikována s decisionmakery na lokální (komunální) úrovni?
3. Jaké kroky činěné v rámci nyní projednávané reformy vedou k naplnění této vize?

K příspěvku Julie Wernerové z MPSV ČR
4. Od kdy bude změněn způsob posuzování míry závislosti (resp. závažnosti zdravotního
postižení)?

Metodika pro hodnocení závislosti (dle WHO) předpokládá k řadě funkčních poruch stanovisko
odborného lékaře
5. Kdo má při aplikaci této metodiky odpovědnost za zajištění skutečně odborného posouzení
zdravotních indispozic navázaných na posuzování "deseti domén"?
6. Jakým způsobem je navrhováno vymezení "těžké vady" a dalších specifických pojmů
souvisejících se zdravotním postižením?

Pro osoby s autismem je mimořádně důležité vymýšlet a vyrábět specifické a často jedinečné
pomůcky pro komunikaci
7. Z jakých zdrojů má podobná činnost být financována?
8. Jak budou ve vymezení zvláštních pomůcek definovány i takto individualizované pomůcky
(často unikátní)?

PnP a posuzování pro účely přiznání PnP se stává páteří pro posuzování míry závislosti a potřeby
kompenzace zdravotního znevýhodnění formou dávky (např. implicitní předpoklad ZTP v případě
III. stupně závislosti v definovaných doménách)
9. Jak je zaručena objektivita procesu posouzení?
10. Jak je zajištěna metodická konzistence v procesu hodnocení a rozhodování?
11. Jak je zajištěn prostor pro argumentaci v případě odvolání se proti rozhodnutí?

Reforma je předkládána s předpokladem vysoce odborné a kontinuální sociální práce na úrovni
obce; sociální pracovník obce má být prvním, na koho se budou lidé ohrožení sociálním vyloučením
či lidé v nestandardní sociální situaci obracet
12. Jak je tento princip prezentován veřejnosti - potenciálním klientům sociální práce?
13. Jak je zajištěno budování povědomí o "správném" postupu?

8) Reforma předpokládá kompetenční i personální změny v sociální oblasti práce obcí
14. Kdo budou ve výsledku sociální pracovníci na obcích, kteří budou reálně zajišťovat
kontinuální, pravidelnou a účinnou sociální práci?
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