
Milé kolegyně a milí kolegové, 

jakkoli  prioritou PKSPOD není angažovanost v legislativní  činnosti,  přesto profesní organizace nemůže
zůstat imunní (především s ohledem na Vaše podněty), vůči změnám, které přináší právě schvalovaná
novela našeho zákona. PKSPOD byla jedním z aktérů, kteří novelu zákona aktivně připomínkovali. Zdaleka
ne všechny připomínky PKSPOD byly zohledněny. Připomínky byly potom dále vypořádávány především 
s (pro OSPODy nejpodstatnějšími) krajskými úřady. PKSPOD změny společně s Vámi sleduje. 

Oceňujeme  především  Vaše  konstruktivní  komentování  nadcházejících  změn,  které  nám  zasíláte.
Kvitujeme a chápeme i vyjadřování určitých obav, které jsou na místě vždy, když přichází něco nového.
Současně ale v naprosté většině i oceňujete některé pozitivní změny, které povedou, jak věříme i my,
k lepší,  citlivější  a  adresnější  ochraně  ohrožených  dětí.  S  tím  též  souvisí  i  stále  užší  a  konkrétnější
vymezování činnosti OSPODů, o které PKSPOD stojí  především. PKSPOD usiluje o lehké, profesionální
OSPODy, jejichž veřejná činnost bude přesně popsána a nebude si  ji  moci každý dle kraje/správního
obvodu vysvětlovat po svém. 

PKSPOD jste Vy a proto sdílí s Vámi určité obavy z nadcházejících nových věcí. Současně Vás však PKSPOD
může  ujistit,  že  má  s MPSV  postaveno  najisto,  že  OSPODům  bude  poskytována  adekvátní,  pružná
metodická podpora. Je korektní uznat, že každý z nás, kdo pracuje v „terénu“, si mohl již v poslední době
ověřit, že komunikace mezi MPSV, kraji a OSPOD je aktuálně jednou z nejpružnějších za poslední roky. 

Když si PKSPOD volila svoje priority v podobě tří hlavních pilířů (bezpečnost/vzdělání/odměna za práci),
činila tak s poukázáním na skutečnost, že za legislativní bezchybnost a bezvadnou realizaci změn v praxi
jsou odpovědné především naše metodicky nadřízené orgány, kraje a MPSV. Předkládaná novela je jejich
společným dílem. PKSPOD deklaruje úsilí o funkční systém v oblasti SPOD, nikoli o destabilizaci a proto
chce vyjádřit podporu a důvěru oběma našim řídícím článkům. PKSPOD věří, že metodické orgány, které
jediné mohou mít komplexní a ucelený obraz o výkonu SPOD v ČR   mají  podložená data a plány, jak
novelu úspěšně aplikovat do praxe. 

Nerozmělňujme proto své síly předjímáním toho, co „zaručeně nebude fungovat“, ale pojďme se bavit 
o tom, jak dělat věci aby fungovaly.   Děkujeme, že v naprosté většině smýšlíte pozitivně a věříme, že
otevřenou diskusí s MPSV nad zaváděním nadcházejících změn v praxi (pokud je schválí senát a podepíše
prezident ČR),  posuneme ochranu dětí  a tím i  činnost OSPOD zase o kousek blíž  k profesionálnímu  
a transparentnímu výkonu SPOD, ve kterém bude zárukou profesionality ochrany dětí právě OSPOD. 

Přejeme příjemný vstup do nadcházejícího školního roku v osobní i profesní rovině. 
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