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Tlaky na tradiční model poskytování 

dávek v sociálním státě 
• Neúčinnost při řešení "tvrdohlavých" sociálních problémů 

 

• Odpovědnost a schopnost reagovat 

 

• Nedostatek podmíněnosti 

 

• Nedostatek aktivizace a závislost 

 

• Slepota vůči identitě a pohlaví 

 

• Rozšíření a "růst služeb do omezení" 

 

• Kritika nad "jedna velikosti pro všechny" – Je to osobní 

 

• Řízení rozdělení případů a hodnocení 

 

• Zanedbání prevence 

 

• Zanedbání hmotných potřeb a podpory účasti na trhu práce 



Širší kontext: za mzdově stabilní společnost 

• Nerovnost na trhu práce: společnost 30 30 40 a chybějící střed. 

 

• Různé zkušenosti ze starobního a důchodového statusu. 

 

• Chudoba byla soustředěna mezi dvěma skupinami totožnosti 
(ultraortodoxní a arabští izraelští občané). 

 

• Polarizovaný trh práce a použití záporné daně z příjmů. 

 

• Důraz na míru účasti na trhu práce a mnohem méně na lidský kapitál. 



Změna věkové kohorty a životního stylu 

• Dospívání se táhne do počátku dvacátých let. 

 

• Celá nová sféra sociálních sítí. 

 

• Třetí a čtvrtý věk - nové stáří. 

 

• Požadavky na dobré životní podmínky, jako je zotavení z traumatu, 
osamělost, deprese, aktivní společenský život a účast na aktivitách 
komunity. 

 

• Nukleární a další typy rodin a vztahů. 



Dopad na povolání 
• Změna hodnoty: ztráta důvěry a ideologické obraty směrem k radikalismu, 

společenské změny, autoritativní sociální práce, "komodifikace" vztahu s klienty, 
určitá podmíněnost. 

 

• Vláda: standardy, zavedení manažerských modelů, které odsunují rozhodování od 
sociálního pracovníka, úsilí o změnu profese prostřednictvím technologie. 

 

• Individualizace: personalizované služby, důraz na identitu, vstřícnost ke klientům a 
jejich účast na rozhodování, zachování definice blahobytu v terapeutickém pojetí. 

 

• Rozsah: Nové oblasti praxe a intervence v oblasti pracovní politiky, zdraví, stáří, 
mladých dospělých, rodiny, recidivisté, diferencovanější kategorie, spolupráce s 
jinými "lidskými profesemi", opuštění profese až po „přespecializaci“. 

 

• Nastavení agendy: morální panika a populistické symbolické střety nad citlivými 
záležitostmi, jako jsou přeživší holocaustu, potravinová nejistota a zdravotní 
postižení. 

 

     



Kam směřujeme? 

• Metafora „mlhových světel“ 

 

• Za levou a pravou, malou nebo velkou vládou 

 

• Rostoucí profesní diferenciace a interdisciplinární oblasti 

 

• Nové sféry intervence 

 

• Více splývavých identit a rozmanitost životních zkušeností 

 

• Méně stabilní ekonomické a sociální struktury jako kontext sociální práce 

 

• Složité a rozostřené hranice povolání v sociálním státě 

 

 

 

 


