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Co jsou pomáhající profese a tedy, kdo přichází
v úvahu jako partner participačního jednání
 Co znamená participace v řešení problémů týkajících se dětí?
 Dítě je partnerem, ne jen objektem řešeného problému – proto participace

znamená nejen účast, ale je především spoluúčastí, což je český ekvivalent
termínu participace
 Je třeba respektovat zájem a přání dítěte, a přihlížet i k zájmům a přáním
dalších účastníků, a též k eventuálním zásahům do kvality života dalších
účastníků
 Je třeba brát v úvahu osobnostní a rozumovou vyspělost dítěte a dalších
participantů
 Je třeba respektovat zdravotní stav dítěte, a zejména situace tranzitní péče
 Je třeba přihlížet i k zájmům a právům osob, kterých se řešený problém týká
 Je třeba brát v úvahu prostředí a vztahy, v nichž se dítě nachází a nacházelo
Často je pojem pomáhající profese chápán jako ekvivalent pojmu poslání.
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Pomáhající profese

•
•
•
•
•
•
•

lékař,
zdravotní sestra,
pedagog,
psycholog,
sociální pracovník,
pracovník v přímé obslužné péči, osobní asistent
kněz či duchovní osobnost
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Jaké požadavky kladou pomáhající profese na osobnost
vyžadují teoretické a praktické znalosti a dovednosti v takové míře, aby
svoji odbornou činnost mohli pracovníci vykonávat ku prospěchu
zúčastněných stran

Důležitou součástí činností v pomáhajících profesích jsou pochopitelně
takové osobnostní kvality jako

 empatie,
 schopnost komunikace
 a v neposlední řadě schopnosti využít svých dovedností v aplikaci na
konkrétní problém klienta.
Pomáhající profese v řešení problémů participace jsou posláním a povoláním, pro
které současná doba požaduje speciální vzdělání a praxi, a také je finančně a
společensky ohodnocuje.
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Postavení sociálního pracovníka v dnešní naší společnosti nemá velkou obecnou
prestiž. Malé finanční ohodnocení, neumožnuje mužské populaci příliš se podílet
na činnosti v oblastech sociální práce a sociálních služeb. Bohužel musíme
konstatovat, že současná společnost podceňuje v tomto smyslu význam, složitost
a důležitost sociální práce, která zprostředkovává sociální služby pro ty
nejpotřebnější členy společnosti. Rozsáhlá administrativa, která provází
objednání sociální služby, malá propojenost sociální a zdravotnické péče,
neinformovanost široké veřejnosti, v menších obcích i nedostupnost některých
sociálních služeb, jsou často překážkou, kterou uživatel sociálních služeb
nedokáže sám překonat a zůstává sociálně osiřelým ve společnosti
s humanistickými a demokratickými zásadami. Sociální práce je flexibilní
profese. Její nositelé musí ovládat postupy svého působení na konkrétní cílové
skupiny klientů, úspěšně spojovat sociologické a psychologické poznatky,
lokální, regionální a globální hlediska.
Masmédia, která by měla být prvním informátorem, se ještě do dnešní doby nedokázala orientovat
ani v názvu profese sociálního pracovníka. „Sociálka“ je běžný název, který masmédia používají. Do
éteru nejširších informací se dostávají i informace zkreslené, které staví záslužnou práci sociálních
pracovníků do pozice „paní zubaté“.
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Přeji účastníkům konference
hodně zdaru v konstruktivním řešení problémů
ku prospěchu všech zúčastněných stran

Hledejme, co obnoví spojení a sounáležitost
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