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Mezinárodní den sociální práce 2021

Děkujeme sociálním pracovnicím a
pracovníkům!

Mezinárodní definice sociální práce
 „Sociální práce je profese založená na praxi a akademická disciplína, která podporuje sociální
změny a rozvoj, sociální soudržnost a posílení a osvobození lidí. V sociální práci jsou zásadní
principy sociální spravedlnosti, lidských práv, kolektivní odpovědnosti a respektování
rozmanitosti. Sociální práce je podepřena teoriemi sociální práce, sociálních věd, humanitních
věd a původních znalostí a zapojuje lidi a struktury do řešení životních výzev a zlepšování
blahobytu. Výše uvedená definice může být rozšířena na národní a / nebo regionální úrovni. “
 International Federation of Social Workers

Lidská práva a sociální práce
 Lidská práva na okraji zájmu – nejen v sociální práci a sociálních službách
 Nezájem negativně ovlivňuje podmínky pro zaměstnance*zaměstnankyně i klienty*klientky sociálních služeb
 Nezájem prohlubuje krizi – a tu teď žijeme.

 Sociální práce úzce souvisí s lidskými právy.
 Hodnoty: respekt*důstojnost*sebeurčení
participace*nediskriminace*transparentnost*odpovědnost*diverzita
 Paternalismus vs. provázení / Hodnocení vs. řešení
 Legislativa*etické kodexy*profesní organizace

Lidská práva v praxi





Sociální pracovnice*pracovníci
Pracovní a sociální podmínky sociálních pracovnic*pracovníků
Prestiž zaměstnání
Povědomí o tom, co sociální pracovníci dělají

Lidé využívající sociální služby
Respekt k „jejich“ lidským právům a důstojnosti
Podpora motivace
Reportování a sebereportování porušování lidských práv a lidské důstojnosti (vč. násilí nebo nevhodného
chování)
 Nastavení inspekce sociálních služeb, podpora lidských práv z metodických míst, vč. MPSV





Covid-19 a lidská práva v pečovatelských domech
 Analýzy Amnesty v Belgii, Itálii, Španělsku a Velké Británii
 Lidská práva v době covidové krize v pečovatelských domech
 Rezidenční sociální služby a sociální služby obecně nebyly hlavní prioritou, oproti nemocnicím jim byla věnována
menší pozornost (ochranné pomůcky, testování atp.).
 Státy selhaly směrem k zaměstnancům*zaměstnankyním (vysoká nemocnost zaměstnanců) i klientům*klientkám
pečovatelských domů (odmítání péče, přemisťování pacientů z nemocnic do pečovatelských domovů bez testů
atp.). Bohužel nezájem často přetrvává.
 Porušování práva na život, práva na zdraví a nediskriminaci * práva na soukromý a rodinný život
 Odmítání obyvatel pečovatelských domovů ze strany nemocnic (příznaky chřipky).
 Izolace a separace a jejich negativní dopad na psychické i fyzické zdraví*bez možnosti důstojné smrti
 Specifická situace pečovatelek*pečovatelů domácí péče
 Neexistence nebo nedostatečná data ke covidu a rezidenčním sociálním službám

Covid-19 a lidská práva v pečovatelských domech
 Belgie: https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/140935/amnesty-human-rights-were-ignored-inbelgiums-care-homes-covid-19-pandemic/
 Velká Británie: https://www.amnesty.org.uk/care-homes-report
 Španělsko: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/spain-older-people-in-care-homes-abandonedduring-covid19-pandemic/
 Itálie: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/italyviolations-of-the-h-uman-rights-of-older-residents-ofcare-homes-during-covid-19-pandemic/
 Inclusion Europe: https://www.inclusion-europe.eu/covid-report-2020/

Děkuji za pozornost!
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