1.Jaké jsou Vaše priority pro parlamentní volby do PS v roce 2017 v oblasti sociální
politiky?
V oblasti sociální politiky máme tři základní priority
- stabilizace důchodového systému
- sociální služby
- dlouhodobé řešení systému sociálních dávek

2.Jste ochotni podporovat zavedení víceletých grantů pro oblast odborného sociálního
poradenství a terénních sociálních služeb?
Dlouhodobě podporujeme systém víceletého financování sociálních služeb. Toto jsme
pilotně vyzkoušeli v Praze v době, kdy byl primátorem Bohuslav Svoboda a radním pro oblast
sociální Ivan Kabický, oba z ODS.
Podporujeme víceleté financování terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb.
Víceletost v počátku máme na hranici 3 let. V oblasti poradenských služeb nepředpokládáme
systém dlouhodobého financování.
Nicméně součásti terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb je i poradenství,
tedy toto bychom z financování nevyčleňovali. Samostatné poradenské služby do
dlouhodobosti nezařazujeme.
Podporujeme navíc plat pro pečující členy rodiny. Koncept by se dal přirovnat k systému
platů pro pěstouny. Příspěvek na péči by v tomto zůstal nedotčen.

3.Jste ochotni prosazovat přijetí zákona o sociálních pracovnících? (Ten by mimo jiné měl
zavést větší statusovou podporu sociálních pracovníků, legislativně ukotvit jejich profesní
komoru, popsat nároky na vzdělávání a specializace sociálních pracovníků. Zákon by měl

lépe popsat a stanovit význam sociálních pracovníků pro řešení nepříznivých sociálních
situací ve společnosti, pro posilování koheze ve společnosti.)
Nechceme podporovat další zavádění nejrůznějších profesních komor zákonem. Je zcela
svobodným rozhodnutím jakékoliv profese, aby se její představitelé zcela dobrovolně
sdružovali v nejrůznějších uskupeních. Sociální pracovníci, stejně jako pracovníci v sociálních
službách potřebují především řešit systém fungování sociálních služeb z pohledu financování
a jejich platů a mezd.

4.Budete prosazovat přijetí zákona o sociálním bydlení?
Ano, ale ve zcela odlišné podobě, než je tomu v paragrafovaném znění nyní. Podle nás musí
jít jednoznačně o prostupnost jednotlivých typů bydlení a musí docházet k řešení neutěšené
situace jednotlivých případů. Z našeho pohledu nemá jít pouze o rozdávání bytů. Jde o
systém, na kterém jsme ochotni se velmi aktivně podílet, protože musí dojít k politickému
konsenzu, který nebude finančně zatěžovat a pokutovat jednotlivé obce.

5.Pokud ano, v jaké podobě?
Viz výše

6.Domníváte se, že problematika předlužení některých skupin obyvatel byla vyřešena
novelou insolvenčního zákona a novelou zákona o spotřebitelském úvěru?
Z části ano, nicméně „černé“ půjčky = lichva se tímto neřeší a z dlouhodobého hlediska
nevyřeší. K problematice dlužníků přistupujeme z pohledu, kdo dluží, musí své dluhy platit.
Musí na sobě pracovat, aby své dluhy platil. Z pohledu státu si dokážeme představit
odpuštění penalizací, které stanovuje státní správa a samospráva.

7.Pokud ne, co by, dle Vašeho názoru, předluženým lidem z hlediska legislativních i
nelegislativních opatření systémově pomohlo?
Viz výše

Na otázky odpověděl Mgr. Jana HAVELKOVÁ- tisková mluvčí

