Vážení členové profesní organizace, milé kolegyně a kolegové,
v měsíci květnu jsou tomu 3 roky, kdy vznikla profesní organizace, která měla a má ambici sloužit a
podporovat specifickou, a přitom tolik zajímavou a krásnou profesi výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Zakladatelé a členové výboru jsou aktuálně za polovinou volebního období.
Dovolte nám Vás znovu pozdravit, zrekapitulovat a vyhodnotit činnost PKSPOD.

O organizaci:
Do roka od vzniku PKSPOD disponovala profesní organizace cca 500 řádnými členy a cca 100 čestnými
členy (z řad odborníků, neziskových organizací i metodických orgánů OSPOD). Řada z Vás však, i když do
profesní organizace přímo nevstoupila, se na nás obrací a komunikuje s námi. PKSPOD za svou existenci
absolvovala množství jednání a učinila i řadu intervencí ve prospěch pracovníků OSPOD. Dnes je možné
konstatovat, že se jedná o stabilní i stabilizovanou profesní organizaci, respektovanou v odborných
kruzích, i mimo ně. PKSPOD napomohla vyřešit či otevřít debaty na řadu „ospodských“ palčivých témat.
Je rovněž korektní přiznat, že po určitou dobu PKSPOD mapovala své možnosti, především pak v oblasti
lidských zdrojů, aby definitivně mohla konstatovat, že nemůže obsáhnout veškeré potíže s výkonem SPOD
související a je třeba vybrat priority. Z toho důvodu, a také na základě Vašich nejčastějších podnětů, určil
výbor PKSPOD tři základní pilíře, které shledává pro pracovníky OSPOD jako nepostradatelné k řádnému
výkonu SPOD.

ODBORNOST

BEZPEČNOST

ODMĚNA

PKSPOD se tak například již nebude intenzivně věnovat připomínkám a korekcím legislativních předpisů,
jelikož k tomu má SPOD svoje nástroje, kterými jsou především metodické orgány na ústředních a
krajských pozicích. Tímto však PKSPOD rozhodně nerezignuje na právo legislativní změny komentovat či
k nim vydávat stanoviska.
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O financování:
PKSPOD nemá žádné příjmy negenerujeme žádný zisk. Pro všechny, kdo pro PKSPOD, potažmo její členy
cokoli učinili a činí, bylo a nadále také je jedinou odměnou vzájemné poděkování. Nikdo z PKSPOD
nepobírá a nikdy neobdržel jakoukoli finanční odměnu za svoji činnost. Finanční prostředky, které PKSPOD
vybrala od řádných členů, pokrývají organizaci a realizaci setkání členské základny, výrobu a distribuci
členských průkazů a dalších propagačních předmětů, provoz a náklady na založení a udržování
elektronické komunikace a kontaktů s Vámi (web, datová schránka ...) Přiznáváme, že za každý, zaslaný
členský příspěvek jsme opravdu rádi.

Cesta k naplňování základních pilířů, aneb proč se vyplatí být
členem vlastní profesní organizace

Odbornost:

Rozdělení do odborných sekcí: sdílení odborných problémů v rámci výkonu SPOD,
příkladem z minulých úspěšných akcí je např. ztotožňování pracovníků OSPOD v rámci
výkonu profese policií ČR, jednotný vzhled průkazu pracovníka OSPOD, vedení
písemností OSPOD mimo spisovou dokumentaci Om, aktuálně také např. anketa
ohledně odborné podpory v rámci výkonu kolizního opatrovnictví...

Vzdělání: PKSPOD v současné době finalizuje jednání s MPSV a stane se (tedy i každý
z Vás) pravděpodobně garantem kvality vzdělávání pro OSPOD. Formou vyplnění online
dotazníku Vámi, skutečnými „ospodďáky“, získá PKSPOD informace a přidělí/nepřidělí
garanci kvality těm nejprospěšnějším vzdělávacím programům v oblasti SPOD. Držitelé
certifikátu garance kvality budou zveřejňováni na stránkách PKSPOD a MPSV.
V budoucnu se tak budou moci podle Vašich informací sestavit například i specializované
vzdělávací balíčky vhodné pro určité skupiny pracovníků, například pro ty začínající apod.
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Bezpečnost:
Kolegové a kolegyně, jsme zvyklí, že plníme v případech nešťastných rodinných příběhů roli tzv.
“otloukánků“. Do jisté míry by měl být každý z nás schopen se s tímto postavením vyrovnat. Vstupujeme
do nejintimnějších oblastí rodin, vidíme do nejcitlivějších a nejzranitelnějších oblastí člověka. Jednáme
s lidmi, kteří procházejí vždy složitým, pro mnohé někdy nezvládnutelným obdobím života. To sebou
přináší i chování natolik lidské, a tak pochopitelné, jako je například hledání viníka nastalé situace. OSPOD
se nabízí a je nutné s tím v naší profesi počítat. Přesto má PKSPOD za to, že i zacházení s pracovníky OSPOD
musí mít své hranice. Pracovník OSPOD je veden ke vstřícnosti, ke komunikaci, při striktním dodržováním
zákonných pravidel je mu často přisuzován status „úředního šimla“. Kdo však stojí za pracovníkem OSPOD,
když dojde na tzv. „lámání chleba“? Víme, že nikdo. Pracovník zůstane zcela sám, obnažený a se zákonnou
povinností mlčet přihlíží, jak se k jeho případu krom něj, vyjadřuje úplně každý. Pokud chce hledat pomoc,
najde ji jen v podobě vlastního právního zastoupení, ovšem za vlastní finanční prostředky. Odhadovaná
cena průměrného právního zastoupení se pohybuje mezi 30 – 100 000,00 Kč.
Pracovník OSPOD je zaměstnancem ORP, avšak metodicky podléhá MPSV a krajskému úřadu. Tři různé,
samostatné úřady, tři různí mluvčí vyjadřují různá stanoviska k výkonu SPOD. Vlastní názor a pravdu mají
orgány činné v trestním řízení či správní soudy a média zveřejňují vlastní, úplně jiný příběh. Pracovník
OSPOD není nikým chráněn.
Jaký je to rozdíl například od PČR, u které, když se dopustí policista jednání, ke kterému je směřována ze
strany veřejnosti stížnost, jednání policisty je prověřeno odborníky z vlastních řad a veřejnosti je sděleno
jedno, konečné stanovisko (pochybil/nepochybil).
V případě OSPOD je odborníkem každý, jediný odpovědný je však pracovník OSPOD. Když pak kritika či
případné vyšetřování případu mají konkrétní dopad na život pracovníka OSPOD a jeho rodinu, je situace
velmi vážná. PKSPOD shledává, že v kontrolních případech a mechanismech chybí OSPOD „pevné záchytné
body“, což vyplývá částečně i z jeho komplikovaného postavení zaměstnance samostatného celku,
s výkonem veřejné správy. Je ambiciózní zatím jen tu myšlenku vyslovit, přesto si PKSPOD dovoluje
upozorňovat na skutečnost, že samostatný úřad zaměřený na ochranu rodiny a dětí by vyřešil mnohé i
v tomto směru.
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Co ale nabízí pro pracovníka OSPOD stávající systém? Bohužel nic.

PKSPOD přináší alespoň „nějaké“ a snad prozatímní řešení namísto státu. Aktuálně vyjednává
s pojišťovnami poskytujícími právní pomoc o uzavření smlouvy s PKSPOD, díky které by každý řádný člen
PKSPOD měl v budoucnu pro svou osobu zajištěnou bezplatnou právní podporu, poradu či konzultaci.
Dotazy schované za zákon o svobodném přístupu k informacím, urážky a veřejná dehonestace, trestně
právní odpovědnost za vše, co se v případu stane, protože nakonec jen pracovník OSPOD je úřední osoba,
na rozdíl od dalších odborníků v případu se vyskytujících a současně neschopnost/nechuť/či nemožnost
ochrany pracovníků OSPOD a převzetí komunikace s veřejností nadřízenými orgány musí být do budoucna
korigována, má-li stát zájem udržet OSPODy personálně saturované. Připádá-li Vám myšlenka osobní
právní podpory výhodná, myslete prosím i na to, že ji PKSPOD musí z něčeho hradit. Členský příspěvek
v PKSPOD, je stanoven v minimální částce, kterou za rok nepocítíte, avšak Vašim kolegům a možná i Vám
může v budoucnu ušetřit hodně starostí a konečně i vlastních prostředků. Děkujeme.

Odměna:
PKSPOD již tradičně vystupuje v zájmu svých členů a kolegů o spravedlivé odměňování za jejich práci. Ať
již se to týkalo zařazení pracovníků do 11tých platových tříd, včetně intervencí PKSPOD u tajemníků na
konkrétních úřadech, o zajištění tzv. covid odměn a stejně tak i aktuálně, na popud Vás, členů intervenuje
na MPSV ve smyslu platové nerovnosti v jednotlivých platových třídách, kdy sociální pracovník ve službách
má podstatně vyšší ohodnocení ve stejné třídě v porovnání se sociálním pracovníkem na OSPOD. Je přitom
naprosto zjevné, že pracovník OSPOD pracuje s nejnáročnější cílovou skupinou, která zahrnuje všechny
možnosti cílových skupin v sociální práci se vyskytujících, má jako jediný odpovědnost úřední osoby a na
administrativní zpracování případu ohroženého dítěte dle směrnice MPSV jsou kladeny pro mnohé
nepředstavitelné administrativní nároky. PKSPOD má za to, že i v odměňování jsou OSPODy „otloukánky“
a že jejich postavení, požadavky na jejich osobnostní a odborné předpoklady a konečně ani jejich
odpovědnost za vedení případu nejsou v rámci odměny za práci dostatečně oceněny. Není potom divu, že
se OSPODy dlouhodobě potýkají se značnou fluktuací a personální nedostatečností.
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Pokud souzníte s hlavními pilíři PKSPOD, podpořte naši činnost.
Rozšiřte naše řady a dejte nám prosím najevo, že naše činnost je
Vámi vítána.

Víme, že „kdo nic nedělá, nic nezkazí“, ale když se za sebe
nevezmeme sami, nikdo jiný to neudělá.
Pojďme se vzájemně podpořit.
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