Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Vyslovenie podpory dôvodom abdikácie členov Akreditačnej komisie MPSVR SR
pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Bratislava (3. marca 2017) – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej aj
„komora“) vyjadruje podporu dôvodom, ktoré uviedli abdikujúci členovia Akreditačnej komisie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj
„SPO a SK“), v súvislosti s rozhodnutím rezortu neodobrať akreditáciu na výkon opatrení SPOD a SK
resocializačnému zariadeniu Čistý deň, n.o.
Ako profesijná organizácia, ktorá zastupuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, pokladáme
za dôležité, aby výkon všetkých opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bol v súlade s právnymi
predpismi SR, medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi (v tomto prípade zvlášť Dohovorom o právach
dieťaťa) a v oblasti výkonu sociálnej práce taktiež v súlade s Etickým kódexom sociálneho pracovníka a asistenta
sociálnej práce.
V súlade so zákonom je dôležité, aby v rámci vykonávania opatrení SPOD a SK bolo zakázané používať všetky
formy telesných trestov na dieťati a iné hrubé alebo ponižujúce formy zaobchádzania a formy trestania dieťaťa,
ktoré mu spôsobujú alebo môžu spôsobiť fyzickú ujmu alebo psychickú ujmu (§ 6 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.).
Preto akékoľvek násilie, ponižujúce zaobchádzanie či naopak intímny vzťah medzi pracovníkom a klientom
je bezpochyby za hranicou profesionálneho vzťahu pracovníka a jeho klienta. Je to zlyhanie, ktoré pokiaľ napĺňa
skutkovú podstatu trestného činu by malo byť dôkladne vyšetrené a pri potvrdení adekvátne sankcionované
kompetentnými orgánmi. V prípade, že právne predpisy nedokážu plnohodnotne pokryť etický rozmer vykonaného
nemorálneho činu, navrhujeme pri posudzovaní oprávnenosti subjektov pôsobiť v tejto oblasti nevyhnutne
zohľadniť aj dodržiavanie štandardov kvality výkonu daného opatrenia SPOD a SK, ako aj etického kódexu, ktorý by
bol záväzný pre všetky akreditované subjekty.
V súvislosti s tzv. „kauzou Čistý deň“ sa otvára aj deficit zákonného stanovenia kvalifikačných predpokladov
na výkon tzv. pracovnej terapie pre účely výkonu opatrení SPOD a SK. Predmetom diskusie by mohla byť aj
požiadavka povinného psychologického vyšetrenia pre všetkých pracovníkov zariadení, v ktorých sa vykonávajú
opatrenia SPOD a SK (detské domovy, resocializačné strediská, krízové strediská), aby sa preventívne eliminovalo
nebezpečenstvo zneužívania moci.
Rovnako treba klásť väčší dôraz na spoluprácu úradov práce prostredníctvom sociálnych kurátorov
a akreditovaných subjektov, ktorá vytvára predpoklad toho, že tieto organizácie nebudú „svetom vo svete“, bez
akejkoľvek vonkajšej kontroly. Už v súčasnosti je legislatívne určená povinnosť UPSVaR aktívne udržiavať kontakt
so zariadeniami a klientmi, ktorí sú v nich umiestnení. Žiaľ, známa skutočnosť enormnej preťaženosti pracovníkov
týchto úradov spôsobuje, že nemôžu túto svoju povinnosť plniť v miere, v ktorej by to bolo potrebné. Napriek tomu
sa domnievame, že práve táto spolupráca je dôležitým prvkom prevencie pred porušovaním práv klientov
a využívaniu neadekvátnych metód práce.
Navrhujeme tiež zapracovanie systémových zmien v oblasti kontroly akreditovaných subjektov a to
prostredníctvom legislatívneho ukotvenia povinnosti zriaďovať nezávislú odbornú komisiu na posúdenie
korektného – tak etického, ako aj odborného výkonu sociálnej práce, využívaných techník, metód a postupov.
Rovnako chceme poukázať na potrebu ochrany maloletých klientov aj v nasledujúcich oblastiach:
 Pri závažnom podozrení násilia, ponižujúceho zaobchádzania či intímneho vzťahu medzi pracovníkmi a klientmi
je odborne neprípustné, aby potenciálne obete ostali u potenciálneho násilníka a v tomto prostredí vypovedali.
 V prípade závažného podozrenia násilia, ponižujúceho zaobchádzania či intímneho vzťahu medzi pracovníkmi
a klientmi zabezpečiť okamžitú ochranu detí odporúčanú zainteresovanými odborníkmi a ich odporúčanie brať
záväzne, nakoľko zákonný zástupca nemusí mať dostatok informácií, aby vedel posúdiť najlepší záujem dieťaťa.
 Pri udeľovaní akreditácie zvažovať riziká umiestnenia dospelých a maloletých klientov v jednom
resocializačnom zariadení.
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Doplňujúce informácie
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (www.socialnapraca.sk) bola zriadená
zo zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti
sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ustanovujúcom sneme komory v Bratislave,
dňa 18.9.2015. K základným úlohám komory okrem iného patrí: ochrana statusu profesie sociálneho pracovníka
a asistenta sociálnej práce, ochrana práv a záujmov jej členov, poskytovanie bezplatného poradenstva pre členov
komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce, sprostredkovanie právneho zastupovania členov komory v konaní
pred súdmi Slovenskej republiky vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce, vydávanie stanovísk k výkonu
sociálnej práce a iné.
Kontakt pre média k téme:
Mgr. Vladimír Hambálek
Člen Slovenskej komory SP a ASP
0905 323 201
vlado.hambalek@socialnapraca.sk

Mgr. Peter Kulifaj
Predseda Slovenskej komory sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce
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