Taťána Valentová Nersesjan
kandidátka do zastupitelstva Zlínského kraje, radní pro sociální oblast
členka Oranžového klubu

1. Proč jste se znovu rozhodla kandidovat do krajského zastupitelstva?
Po osmi letech můžu říct, že jsem v sociální oblasti dostatečně zorientovaná a s tím souvisí i řada
stávajících záměrů a vizí, které bych chtěla dokončit, a řada nových, které bych chtěla zrealizovat.

2. Ve Zlínském kraji působíte již osm let v roli radní pro sociální oblast, jak byste zhodnotila toto
období? Co se Vám podařilo prosadit a co naopak ne?

Těch osm let bylo velmi náročných i vzhledem k množství probíhajících změn v sociální oblasti. Největším
úkolem bylo úspěšně zvládnout přechod financování sociálních služeb ze státu na kraj. Od roku 2009
jsme intenzivně pracovali na systému měřitelných ukazatelů sociálních služeb, abychom prostředky
mohli rozdělovat spravedlivě a transparentně všem poskytovatelům. Zavedli jsme také systém plánování
sítě sociálních služeb na území kraje se zapojením všech obcí. Každoročně služby procházejí hodnocením
efektivity a potřebnosti.
Podařilo se nám v rámci Zlínského kraje převést z rezortu zdravotnictví kojenecké ústavy do rezortu
sociálních věcí a intenzivně s nimi pracovat. Dnes kojenecká centra ukončují činnost ústavní péče o děti
do tří let a poskytují jiné potřebné služby pro ohrožené rodiny s dětmi. Malým dětem v případě potřeby
umíme nabídnout péči v přirozeném rodinném prostředí u pěstounů.
Mohla bych mluvit o dalších výsledcích práce jako jsou nové domovy pro seniory a chráněná bydlení
komunitního typu, opouštění budov velkokapacitních ústavů pro zdravotně postižené atd. Ušli jsme
velký kus cesty v oblasti spolupráce se seniorskými a pacientskými spolky, dnes se pravidelně setkáváme,
kraj podporuje spoustu jejich aktivit a sám také pro spolky pořádá pravidelné akce.

Moc mě těší zlepšení finanční situace v oblasti sociálních služeb. Umožňuje to nejen zvyšování nízkých
mezd a platů, ale i rozvoj dalších potřebných služeb, zvyšování počtu pracovníků či obnovu vybavení
těchto služeb.
Z toho, co jsme chtěli prosadit, se podařilo téměř vše, některé procesy jsou ale nastaveny v horizontu
několika let a záleží mi na tom, aby byly úspěšně dokončeny.

3. Pokud budete do krajského zastupitelstva opět zvolena, co bude Vaší prioritou pro další volební
období?

Jak jsem uvedla v předešlém dotazu, chci dokončit rozdělanou práci. Mám i několik dalších plánů, jak v
oblasti péče o seniory, osoby se zdravotním postižením, tak v oblasti péče o ohrožené rodiny. Chci se v
souvislosti se stárnutím populace intenzivně zabývat otázkou, jak může kraj přispět ke zvýšení
porodnosti. Navrhuji poskytnout rodičům finanční dar na každé narozené dítě, občánka Zlínského kraje.

4. Domníváte se, že ženy a muži mají odlišný pohled na některá krajská témata? Pokud ano, můžete
uvést příklad?

Ženy a muži by měli mít stejně jako v jiných oblastech života i v politice rovnoměrné zastoupení.
Poslední čtyři roky jsem byla jedinou členkou Rady Zlínského kraje a nebylo to vždy úplně jednoduché
přesvědčit své kolegy o důvodech navrhovaných opatření či změn. Mužům jsou zpravidla bližší otázky
financí, investic či dopravy (přiznávám však, že existuje dost výjimek). Vysvětlovat jim takové nuance
jako proč jsou lepší komunitní nízkokapacitní služby nebo proč nejsou pro malé děti vhodné ústavy, bylo
složité. Ale musím kolegy pochválit, nakonec jsme se, i přes různé peripetie, vždycky domluvili.

5. Kdybychom chtěli navštívit Váš kraj, kam byste nás pozvala?
U mě jednoznačně vedou Luhačovice. Je tam nádherně, a navíc jsem tam potkala svého manžela, takže
se tam pravidelně a rádi vracíme. Ale ve Zlínském kraji je spousta krásných míst, které stojí za to vidět.
Nádherné valašské hory a kopce - zkuste Pustevny, Soláň, Kohútku. Skanzen Rožnov pod Radhoštěm,
Velké Karlovice. Kroměřížské zahrady a zámek, hrad Buchlov a zámek Buchlovice. Určitě nevynechejte
skvělou ZOO Lešná ve Zlíně. A stavte se taky na krajském úřadě- Baťově mrakodrapu.

