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Vážená paní ministryne,

obracím se na Vás s žádostí o rešení platových i dalších pracovních podmínek

zamestnancu sociálních služeb. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péce CR, jako

organizace postavená na vzájemné pomoci a solidarite, si je vedom, že klienti sociální

péce jsou našimi nejzranitelnejšími spoluobcany a velmi mu záleží na tom, jakou péci

dostávají. Vzhledem k tomu, v jak špatných a dlouhodobe se stále zhoršujících

podmínkách tuto péci zamestnanci poskytují, se odborový svaz obává dalšího

zhoršování této péce, kterou muže kdykoliv potrebovat kdokoliv z nás nebo našich

blízkých. A obává se také o osudy zamestnancu, kterí tuto fyzicky i psychicky

mimorádne nárocnou práci zvládají ve stále vypjatejších situacích a za mzdy, které

patrí k absolutne nejnižším v celém národním hospodárství.

Realitou sociálních služeb jsou podfinancovaná zarízení, neexistence

personálnich standardu, nedorešené financování poskytované zdravotní péce,

propouštení "drahých" zdravotních sester, snižování stavu zamestnancu v prímé péci

a s tím související snižování kvality poskytované péce.

Dovoluji si pripomenout, že po nekolik uplynulých let byla zarízení sociálních

služeb opakovane zahnána na okraj krachu a potom postupným pridáváním penez

zachranována na hranici holé existence. Již nekolik let se pri stále se zhoršujícím

zdravotním stavu klientu útocí na kvalifikovaný personál a na celkové pocty

zamestnancu jako na nejsnadnejší cíle dosažení dalších a dalších úspor.



VáLená paní rTlini~lryne,

žádáme Vás o zastavení tohoto tragického vývoje.

Protože se problému po léta venujeme, predkládáme zároven i návrh kroku,

které považujeme za nezbytné ke zlepšení situace v sociálních službách.

1) Zvýšení celkové cástky na dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015

na 10,5 mld. Objektivita této cástky je dána dvema skutecnostmi. MPSV ve svých

materiálech uvádí jako optimální cástku na financování sociálních služeb 8,5 mld.

Odborový svaz má již nekolik let požadavek na zvýšení platu v sociálních službách,

které zajistí stabilizaci personálu a jeho spravedlivé ohodnocení. Zvýšení platu o léta

slibovaných 6,5 % pro všechny zamestnance a prevedení sociálních pracovníku

a pracovníku v sociálních službách do § 5 odst. 3 NV c. 564/2006 Sb. predstavuje

potrebu financí ve výši 2 mld.

2) Zavést v zarízeních personální standardy, které urcí optimální pocet pracovníku,

a to podle platných prvních norem (vyvarovat se pri tom chyb zdravotnictví, které urcilo

nejnižší možné personální standardy, což zadlužené nemocnice zacaly brát jako

standardy optimální).

3) Uznat potrebu poskytování zdravotní péce v zarízeních sociálních služeb

a zabezpecení jejího financování.

4) Zrovnoprávnit odbornost 913 vuci odbornosti 911.

5) V úhradové vyhlášce pro rok 2015 zvýšit ohodnocení bodu minimálne o 100 %.

6) Koncepcne vytvorit systém úhrad dlouhodobé péce a vyclenit pacienty vuci klientum

sociálních služeb.

S cílem nedopustit zhoršování situace v sociální péci, zachránit zarízení

ohrožená nedostatkem financí a zlepšit ostudné platy zamestnancu vedl odborový

svaz v minulých letech bezpocet jednání.
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Je smutné, že obrovské vynaložené úsilí vedlo "jen" k záchrane pred ješte více

se zhorcující situací zamestnancu i klientu a k záchrane zarízení ohrožených

financním krachem.

Pro názornost jako prílohu tohoto dopisu prikládáme výcet tech nejduležitejších

jednání, které na téma zvýšení platu zamestnancum sociálních služeb odborový svaz

vedl.

Vážená paní ministryne,

uvedomujeme si, v jak velkých problémech jste prebrala celý resort práce

a sociálních vecí a kolik léta se prohlubujících potíží musíte nyní rešit. Presto veríme,

že zlepšení situace v sociálních službách budete považovat za jednu ze svých priorit,

a nabízíme pri tom svoji spolupráci.

S pozdravem

1 príloha

Vážená paní

Mgr. Michaela Marksová - Tominová

ministryne

Ministerstvo práce a sociálních vecí

Praha
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Príloha k dopisu Dagmar 7:itníkové ze dne 25.2.2014

Výcet nejduležitejších jednání OS zdravotnictví a sociální péce CR s cílem zabránit
zhoršování situace v sociální péci a zvýšit platy zamestnancu:

09.5.2011 - jednání s premiérem
• 09.9.2011 - dopis premiérovi + ministrovi práce a sociálních vecí

11. 11. 2011 - jednání s ministrem práce a sociálních vecí
14. 11. 2011 - dopis premiérovi + ministrovi práce a sociální vecí + ministrovi financí

• 01. 12.2011 - jednání s premiérem
• 14.3.2011 - jednání s ministrem práce a soc. vecí

20.3.2012 - dopis premiérovi
• 17. 5.2012 - jednání s premiérem, ministrem práce a soc. vecí a ministrem financí
• 24.7.2012 - jednání na úrovni námestku MPSV a zástupce kraju
• 31. 8.2012 - jednání s ministrem práee a soc. vecí
• 06. 10.2012 - Návrh narízení vlády, kterým se mení narízení vlády c. 564/2006 Sb., o

platových pomerech zamestnancu ve verejných službách a správe, ve znení pozdejších
predpisu - návrh na zvýšení tarifních platu o 6,5 %

• 31. 10. 2012 - koncí ministr Dr. Ing. Jaromír Drábek
• 16. 11. 2012 - nastupuje ministryne Ing. Ludmila Mtillerová - slib bývalého ministra,

že predá informaci k jednáním o zvýšení platu
• 30. 11. 2012 - jednání výboru pro sociální politiku v Poslanecké snemovne - žádost

odboru o zvýšení dotace pro poskytovatelé sociálních služeb na cástku 8,5 mld 
kompenzace zvýšení DPH, možnost zvýšení platu

• Prosinec 2012 - ve vláde NV zvyšující platy zamestnancum v soc. službách o 6, 5 %
• 7. 122012 - jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem pred II. projednáním

státního rozpoctu - žádost odboru zvýšit cástku na dotace poskytovatelum sociálních
služeb na zvýšení platu zamestnancum o 6,5 % -
"paní predsedkyne asi máte pravdu, že je potreba zvýšit platy zamestnancum v
sociálních službách, ale žadatelu jako vy je mnoho a také chtejí finance. Napr. Hnutí
pro sport potrebuje stejnou cástku, jako vy".

• Poskytovatelé se zvýšení nedockali - "volné" finance dostalo "Hnutí pro sport"
• Vláda na posledním prosincovém jednání odložila projednávání návrhu na zmenu NV
• 16. 1. 2013 - jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální politiku - požadavek

odboru, aby Vláda znovu otevrela jednání o NV zvýšit platy o 6,5 %
• 25.3.2013 - jednání s ministryní o naplnení slibu zvýšit platy zamestnancum v

sociálních službách - dohodnuto, že MPSV pripraví nové varianty návrhu a to i se
zabezpecením financí

• 25. 3. 2013 - o mizerných platech zamestnancu v sociálních službách informován na
osobním jednání prezident republiky Miloš Zeman

• 20.5.2013 - jednání o novém návrhu NV
• 21. 5. 2013 - opet jednání s premiérem Necasem
• 28.6.2013 - odbory opet po MPSV požadují slíbený návrh NV
• 3.7.2013 - jednání na MPSV k pripravovanému NV
• 10.7.2013 - koncí ministryne Ing. Ludmila Mullerová
• 23.7.2013 - jednání s novým ministrem Ing. Františkem Koníckem - znovu

zopakován požadavek odboru zvýšit platy zamestnancum v sociálních služhách
• 20.9.2013 - požadavek odborÚ zvýšit cástku na dotace pro poskytovatelé sociálních

služeb na cástku 10,5 mld.


